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همحرلا هیلع  قودص  عیارشلا  للع  9همجرت 

باتک 9تاصخشم 

[ فلؤم هراب  رد  مجرتم  همدقم  ]9

[ همجرت هراب  رد  مجرتم  همدقم  ]15

.دنتفگ رخ  غالاب  و  دع ، رطاقب  و  دجإ ، بساب  هکنآ  تهج  و  دندیمان ، رانید  ار  رانید  و  مهرد ، ار  مهرد  و  اوح ، ار  اوح  و  مدآ ، ار  مدآ  و  ترخآ ، ار  ترخآ  و  ایند ، ار  ایند  و  ءامسا ، ار  نامسآ  هکنآ  تهج  و  دوخ ، یئاد  ای  ومعب و  دنزرف  تهابش  تلع  لوا  20باب 

یتسرپ شتآ  شیادیپ  یگنوگچ  تلع و  مود  33باب 

یتسرپ تب  شیادیپ  یگنوگچ  تلع و  موس  36باب 

دندیمان فالخ  ار  دیب  تخرد  هکنآ  تلع  مراهچ  37باب 

دنراد رفنت  رگید  کی  زا  تاناویح  هکنآ  تلع  مجنپ  37باب 

تاناویح زا  دنتسه  رت  تسپ  رتدب و  یضعب  هکئالم و  زا  دنارتهب  مدرم  زا  یضعب  هکنآ  تلع  مشش  38باب 

هکئالم مامت  زا  دنلضفا  ع )  ) همئا ناربمغیپ و  هکنآ  تلع  متفه  40باب 

یتهج تلع و  يارب  رگم  مالسا ) رد   ) يروتسد مکح و  چیه  هدشن  هداد  رارق  هکنیا  رد  متشه  49باب 

اهنآ لاوحا  فالتخا  رشب و  شنیرفآ  تلع  مهن  51باب 

دندیمان مدآ  ار  مدآ  هکنآ  تلع  مهد  76باب 

دنتفگ ناسنا  ار  ناسنا  هکنآ  تلع  مهدزای  77باب 

ردام ردپ و  اب  رگم  دندشن  قلخ  مدرم  ریاس  و  دندش ، قلخ  ردپ  نودب  یسیع  ترضح  و  ردام ، ردپ و  نودب  مدآ  ترضح  هکنآ  تلع  مهدزاود  79باب 

اهندب رد  ار  حاورا  داد  رارق  دنوادخ  هکنآ  تلع  مهدزیس  79باب 

دندیمان اوح  ار  اوح  هکنآ  تلع  مهدراهچ  86باب 

دنتفگ هارم  یبرع ) نابزب   ) ار نز  هکنآ  تلع  مهدزناپ  87باب 

دنتفگ ءاسن  ار  اهنز  هکنآ  تلع  مهدزناش  87باب 

رشب لسن  يادتبا  یگنوگچ  مهدفه  87باب 

هکئالم ای  دنرترب  ع )  ) همئا لسرم و  ریغ  لسرم و  ناربمغیپ  مهدجیه  99باب 

دندیمان سیردا  ار  ع )  ) سیردا ترضح  هکنآ  تلع  مهدزون  100باب 

دندیمان حون  ار  ع )  ) حون ترضح  هکنآ  تلع  متسیب  103باب 

دنتفگ رکاش  هدنب  ار  حون  ترضح  هکنآ  تلع  مکی  تسیب و  103باب 

سوق شیادیپ  و  دندیمان ، نافوط  ار  نافوط  هکنآ  تلع  و  نافوط ، عقوم  دندوب  اجک  هنجا  ناطیش و  مود  تسیب و  104باب 

حون ترضح  نامز  رد  دندش  قرغ  مدرم  یمامت  هکنآ  تلع  موس  تسیب و  109باب 

دندیمان نینامثلا  هیرق  ار  حون  ترضح  هدکهد  هکنآ  تلع  مراهچ  تسیب و  109باب 

دش ادج  ردپ  زا  حون  رسپ  هکنآ  تلع  مجنپ  تسیب و  111باب 

دندیمان فجن  ار  فجن  هکنآ  تلع  مشش  تسیب و  113باب 

درک نیرفن  دوخ  موق  رب  حون  ترضح  هکنآ  تلع  متفه  تسیب و  114باب 

جوجأم جوجأی و  هبلاقس و  كرت و  ناتسوپ و  هایس  داژن  شیادیپ  یگنوگچ  تلع و  متشه  تسیب و  115باب 
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جوجأم جوجأی و  هبلاقس و  كرت و  ناتسوپ و  هایس  داژن  شیادیپ  یگنوگچ  تلع و  متشه  تسیب و  115باب 

هدومرف رایتخا  ار  یناپوچ  يزرواشک و  ناربمغیپ  يارب  دنوادخ  هکنآ  تلع  مهن  تسیب و  117باب 

دندیمان ِدامِْعلا  ِتاذ  َمَِرإ  ار  داع  موق  هکنآ  تلع  درادن و  هوک  تسناتسگیر و  داع  موق  دالب  هکنآ  تهج  دش و  هدیمان  میقع  داب  درک  كاله  ار  داع  موق  هکیداب  هکنآ  تلع  ما  یس  117باب 

دندیمان میهاربا  ار  ع )  ) میهاربا ترضح  هکنآ  تلع  مکی  یس و  119باب 

دینادرگ دوخ  لیلخ  ار  میهاربا  ترضح  دنوادخ  هکنآ  تلع  مود  یس و  119باب 

درک دوخ  دهعب  افو  میهاربا  ترضح  دومرف : دنوادخ  هکنآ  تلع  موس  یس و  127باب 

دومن نفد  هبعک  هناخ  يولهپ  ار  رجاه  دوخ  ردام  لیعامسا  ترضح  هکنآ  تلع  مراهچ  یس و  127باب 

اهنآ ندش  یلها  یگنوگچ  دندیمان و  دایج  ار  اهبسا  هکنآ  تلع  مجنپ  یس و  127باب 

تشاد تهارک  نآ  زا  البق  هکنیا  اب  دومن  گرم  يانمت  میهاربا  ترضح  هکنآ  تلع  مشش  یس و  129باب 

دندیمان نینرقلا  وذ  ار  نینرقلا  وذ  هکنآ  تلع  متفه  یس و  132باب 

دندیمان هریغ  رذآ و  نابآب و  ار  دوخ  ياههام  مجع  هکنآ  تهج  سر و  باحصأ  ار  سر  باحصأ  هکنآ  تلع  متشه  یس و  135باب 

دندیمان لیئارسا  بوقعی و  ار  بوقعی  ترضح  هکنآ  تلع  مهن  یس و  144باب 

دنوشیم البب  التبم  نانمؤم  ناربمغیپ و  هکنآ  تلع  ملهچ  145باب 

دش فسوی  ترضح  قارفب  التبم  بوقعی  ترضح  هکنآ  تلع  مکی  لهچ و  147باب 

 .. هدومن تقرس  نیماینب  رگا  دنتفگ  فسوی  ناردارب  هکنآ  تلع  مود  لهچ و  164باب 

دیتسه دزد  امش  دنتفگ  فسوی  نارداربب  هکنآ  تلع  موس  لهچ و  166باب 

شناردارب فسوی و  زا  دینک  سسجت  دیورب و  دومرف  شنادنزرفب  بوقعی  ترضح  هکنآ  تلع  مراهچ  لهچ و  167باب 

دیسر بوقعی  ماشمب  هار  زور  هد  تفاسم  زا  فسوی  نهاریپ  يوب  هکنآ  تلع  مجنپ  لهچ و  170باب 

درک ندومن  اعد  رد  ریخأت  بوقعی  ترضح  تسین و  امش  رب  یتمالم  دومرف  شنارداربب  فسوی  هکنآ  تلع  مشش  لهچ و  171باب 

دماین دوجوب  يربمغیپ  فسوی  ترضح  بلص  زا  هکنآ  تلع  متفه  لهچ و  173باب 

دومرف رایتخا  يرسمهب  ار  اخیلز  فسوی  ترضح  هکنآ  تلع  متشه  لهچ و  176باب 

دندیمان یسوم  ار  یسوم  ترضح  هکنآ  تلع  مهن  لهچ و  177باب 

دومرف ملکت  یسوم  اب  طقف  دنوادخ  هکنآ  تلع  مهاجنپ  178باب 

دومن بیعش  ترضح  مداخ  ار  یسوم  ترضح  دنوادخ  هکنآ  تلع  مکی  هاجنپ و  180باب 

تشکن ار  یسوم  ترضح  نوعرف  هکنآ  تلع  مود  هاجنپ و  181باب 

دومرف قرغ  بآ  رد  ار  نوعرف  دنوادخ  هکنآ  تلع  موس  هاجنپ و  181باب 

یسوم ترضح  اب  وا  ياهراک  تمکح  ببس و  دندیمان و  رضخ  ار  رضخ  هکنآ  تلع  مراهچ  هاجنپ و  185باب 

ِیناِسل ْنِم  ًهَدْقُع  ْلُلْحا  َو  تفگ : یسوم  َکْیَلَْعن و  ْعَلْخاَف  دومرف : یسوم  ترضحب  دنوادخ  هکنآ  تلع  مجنپ  هاجنپ و  206باب 

دینک توعد  ار  وا  نوعرف و  يوسب  دیورب  دومرف : نوراه  یسومب و  دنوادخ  هکنآ  تلع  مشش  هاجنپ و  209باب 

دندیمان انیس  روط  تفگیم  نخس  ادخ  اب  نآ  يور  یسوم  ترضح  هک  یهوک  هکنآ  تلع  متفه  هاجنپ و  210باب 

ردام رسپ  يا  ما ) نبا  ای  : ) تفگ یسومب  نوراه  هکنآ  تلع  متشه  هاجنپ و  211باب 

هبنش زور  رد  یهام  نتفرگ  دوهی  رب  دش  مارح  هکنآ  تلع  مهن  هاجنپ و  214باب 

دنتفگ داتوالا  وذ  ار  نوعرف  هکنآ  تلع  متصش  214باب 

تسمولعمان وا  ربق  درک و  گرم  يوزرآ  یسوم  ترضح  هکنآ  تلع  مکی  تصش و  214باب 
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دشابن نآ  راوازس  یسک  نم  زا  دعب  هک  نک  تیانع  نمب  یتنطلس  ایادخ  تفگ : نامیلس  ترضح  هکنآ  تلع  مود  تصش و  216باب 

دیدنخ هچروم  نخس  زا  نامیلس  هکنآ  ببس  دیدرگ و  نامیلس  رخسم  داب  هکنآ  تهج  دندیمان و  دواد  ار  دواد  هکنآ  تلع  تسا و  رتدایز  فرحکی  نامیلس  مسا  رد  هکنآ  تلع  موس  تصش و  218باب 

تسکانمن نیمز  تسا  هنایروم  اجک  ره  هکنآ  تلع  مراهچ  تصش و  220باب 

دش البب  التبم  بویأ  ترضح  هکنآ  تلع  مجنپ  تصش و  226باب 

سنوی موق  زا  دینادرگرب  ار  باذع  دنوادخ  هکنآ  تلع  مشش  تصش و  231باب 

دندیمان دعولا  قداص  ار  لیقزح  نب  لیعامسا  هکنآ  تلع  متفه  تصش و  231باب 

تسا مدآ  ونب  زا  رتشیب  سان  هرامش  هکنآ  تلع  متشه  تصش و  233باب 

دنیامنیم يزاب  ودرگ  اب  دننکیم و  نشور  شتآ  یسیع  ترضح  دالیم  بش  اهینمرا  هکنآ  تلع  مهن  تصش و  233باب 

دومرفن ملکت  تدالو  زا  سپ  یسیع  دننام  مالسا  ربمغیپ  هکنآ  تلع  مداتفه  234باب 

دنتشک ار  ایرکز  ترضح  رافک  هکنآ  تلع  مکی  داتفه و  235باب 

دندیمان يراصن  ار  يراصن  و  نویراوح ، ار  نویراوح  هکنآ  تلع  مود  داتفه و  236باب 

ناشندومن هیرگ  تهجب  دز  ار  لافطا  دیابن  هکنآ  تلع  موس  داتفه و  237باب 

ناهانگ ندرک  شومارف  بلق و  تواسق  مشچ و  یکشخ  تلع  مراهچ  داتفه و  238باب 

دنموذجم سیپ و  ای  دنتروص و  تشز  مدرم  زا  یضعب  هکنآ  تلع  مجنپ  داتفه و  239باب 

تسا ارقف  ندب  رد  رتشیب  یندب  تافآ  هکنآ  تلع  مشش  داتفه و  240باب 

دهدیم ماجنا  ریخ  لمع  وکین و  راک  رفاک  دنکیم و  هانگ  نمؤم  هکنآ  تلع  ددرگیم و  نمؤم  رفاک  دالوا  دوش و  یم  رفاک  نمؤم  دالوا  هکنآ  تلع  متفه  داتفه و  241باب 

وا هبوت  یلوبق  ببس  دنکیم و  هانگ  نمؤم  هکنآ  تلع  متشه  داتفه و  243باب 

رگید کی  اب  مدرم  ینمشد  یتسود و  تلع  مهن  داتفه و  244باب 

تسین اهنآ  نیفلاخم  رد  تسه و  تریغ ) و   ) بضغ يدنت و  نینمؤم  رد  هکنآ  تلع  مداتشه  248باب 

ظیلغ ینیب  بآ  اراوگ و  نیریش و  ناهد  بآ  روش و  مشچ  بآ  تسخلت و  شوگ  بآ  هکنآ  تلع  مکی  داتشه و  249باب 

دننادیمن ار  يزیچ  لقع  نتشاد  اب  مدرم  هکنآ  تلع  مود  داتشه و  262باب 

ار ناقمحا  يزور  هداد  تعسو  دنوادخ  هکنآ  تلع  موس  داتشه و  262باب 

تهج نودب  دوش  یم  لاحشوخ  یهاگ  و  ددرگیم ، نوزحم  یهاگ  تلع  نودب  ناسنا  هکنآ  تلع  مراهچ  داتشه و  262باب 

دوش یم  دوخ  یئادب  ای  ومعب و  ای  ردپب و  هیبش  ناسنا  هکنآ  تلع  دیآ و  یم  شرطاخب  ای  دنکیم و  شومارف  ار  يزیچ  ناسنا  هکنآ  تلع  مجنپ  داتشه و  265باب 

لقع تقلخ  یگنوگچ  دمهفیم و  ار  دب  بوخ و  ناسنا  هکنآ  تلع  مشش  داتشه و  276باب 

ناسنا حراوج  ءاضعا و  زا  یضعب  تقلخ  تمکح  تلع و  متفه  داتشه و  277باب 

دنوادخ دزن  تسا  ضوغبم  قمحا  هکنآ  تلع  متشه  داتشه و  286باب 

درادن وم  تسد  فک  هکنآ  تلع  مهن  داتشه و  287باب 

دیدرگ هتاکرب  هللا و  همحر  مکیلع و  مالس  مدرم  نیب  تیحت  هکنآ  تلع  مدون  289باب 

مدرم مهف  توافت  لاقتنا و  تعرس  تلع  مکی  دون و  289باب 

یقالخا دب  یقالخا و  شوخ  تلع  مود  دون و  292باب 

درادن نم  ناردپ  ای  نمب و  تهابش  نوچ  تسین  نم  دنزرف  نیا  هک  دیوگب  يردپ  تسین  زیاج  هکنآ  تهج  دوخ و  ردپب  دنزرف  نتشادن  تهابش  تلع  موس  دون و  292باب 

ار دوخ  دنزرف  درادیم  تسود  ردپ  هکنآ  تلع  مراهچ  دون و  292باب 

نآ شیادیپ  نامز  نیلوا  وم و  يدیفس  تلع  مجنپ  دون و  292باب 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


مدآ تقلخ  تیفیک  رشب و  رد  یسنج  زئارغ  تبحم و  تعیبط و  یگنوگچ  تلع و  مشش  دون و  294باب 

دنتسه ادخ  رکنم  یضعب  دنسانشیم و  ار  ادخ  یضعب  هکنآ  تلع  متفه  دون و  327باب 

تسناهنپ مدرم  رظن  زا  دنوادخ  هکنآ  تلع  متشه  دون و  330باب 

ناشیا هزجعم  فالتخا  تلع  نیلسرم و  ایبنا و  توبن  تابثا  یگنوگچ  تثعب و  تلع  مهن  دون و  332باب 

دنا هدوب  هزجعم  ياراد  ع )  ) همئا ءایبنا و  هکنآ  تلع  مدص  340باب 

دنتفگ مزعلا  ولوا  ار  مزعلا  ولوا  ناربمغیپ  هکنآ  تلع  مکی  دص و  340باب 

دنیامن تعاطا  ع )  ) همئا ناربمغیپ و  زا  دنرومأم  مدرم  هکنآ  تلع  مود  دص و  342باب 

دنراد ع )  ) ماما ربمغیپ و  هب  جایتحا  مدرم  هکنآ  تلع  موس  دص و  343باب 

تسا لضفا  ءایبنا  یمامت  زا  ص )  ) متاخ ربمغیپ  هکنآ  تلع  مراهچ  دص و  345باب 

دندیمان یما  ار  ص )  ) مرکا یبن  هکنآ  تلع  مجنپ  دص و  345باب 

دندیمان بقعم  فقوم و  دیحا و  رشاح و  بقاع و  یحام و  یعاد و  ریذن و  ریشب و  مساقلا و  وبا  دمحا و  دمحم و  ار  ص )  ) ادخ لوسر  هکنآ  تلع  مشش  دص و  352باب 

یتسه کش  رد  وت  رگا  هدومرف : ص )  ) ربمغیپب دنوادخ  هکنآ  تلع  متفه  دص و  357باب 

درکیم مالس  لافطا  رب  ص )  ) ادخ لوسر  هکنآ  تلع  متشه  دص و  359باب 

دندیمان میتی  ار  ص )  ) ادخ لوسر  هکنآ  تلع  مهن  دص و  360باب 

دومن میتی  ار  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دنوادخ  هکنآ  تلع  مهد  دص و  361باب 

دنامن یقاب  ص )  ) لوسر ترضح  يارب  يرسپ  هکنآ  تلع  مهدزای  دص و  361باب 

درب جارعمب  ار  ص )  ) لوسر ترضح  دنوادخ  هکنآ  تلع  مهدزاود  دص و  362باب 

تساوخن فیفخت  زامن  جنپ  زا  هکنآ  تلع  و  دینک ؟ فیفخت  تساوخرد  تفگ  ترضح  نآب  ع )  ) یسوم ترضح  هکنآ  ات  دومنن  فیفخت  تساوخرد  دنوادخ  زا  ص )  ) مرکا لوسر  زامن  هاجنپ  ندش  بجاو  زا  دعب  هکنآ  تلع  مهدزیس  دص و  366باب 

تشادیم تسود  ار  لیقع  ص )  ) ربمغیپ هکنآ  تلع  مهدراهچ  دص و  369باب 

تشادیم تسود  شرگید  ياضعا  زا  رتشیب  ار  دنفسوگ  ياهتسد  ص )  ) ربمغیپ هکنآ  تلع  مهدزناپ  دص و  369باب 

دنراد نارگید  زا  شیب  تلزنم  برق و  ع )  ) نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  لوسر و  ترضح  دنوادخ : دزن  هکنآ  تلع  مهدزناش  دص و  369باب 

تسبجاو مدرم  رب  ترضح  نآ  تیب  لها  لوسر و  ادخ و  تبحم  هکنآ  تلع  مهدفه  دص و  379باب 

قشع شیادیپ  یگنوگچ  تلع و  مهدجیه  دص و  380باب 

دنتسه ادخ  نانمشد  تسود و  ع )  ) یلع نانمشد  ناتسود و  و  دشاب ، ادخ  هار  رد  ینمشد  یتسود و  دیاب  هکنآ  تلع  مهدزون  دص و  384باب 

تستدالو ثبخ  رثأ  رد  اهنآ  اب  ینمشد  تسا و  یگداز  لالح  رب  لیلد  ع )  ) ربمغیپ تیب  لها  اب  تبحم  هکنآ  تلع  متسیب  دص و  386باب 

عوضوم هحفص  بلاطم  392تسرهف 

زکرم 414هرابرد 
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همحرلا هیلع  قودص  عیارشلا  للع  همجرت 

باتک تاصخشم 

.ق 381-311 یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا  هسانشرس : 

یسراف .ماکحالا  عیارشلا و  للع  يدادرارق :  ناونع 

.یمحرتسم هللا  تیاده  ملقب  همحرلا / هیلع  قودص  عیارشلا  للع  همجرت  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

[. 134  ] ? �( يوفطصم ) يرهمجرذوب یشورفباتک  نارهت :]  : ] رشن تاصخشم 

.روصم .ص : [ 312  ] ح]�  : ] يرهاظ تاصخشم 

لایر  150 کباش : 

.تسا هدش  رشتنم  همجرت و  توافتم  ياهلاس  رد  فلتخم  نارشان  نامجرتم و  طسوت  رضاح  باتک  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

.هیامن تشاددای : 

.ق نرق 4 هعیش --  ثیداحا  عوضوم : 

مجرتم -، 1311 هللا ، تیاده  یمحرتسم ، هدوزفا :  هسانش 

2ع8041 1340ي فلا /BP129 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/212 ییوید :  يدنب  هدر 

51381 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

[ فلؤم هراب  رد  مجرتم  همدقم  ]

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

هیلع ادّمحم  انبیجو  اندّیس  ینعأ  مانالا ، عیمج  نم  هتریخ  یلع  هتاولص  و  مالسالا ، هعیرش  یلإ  يداهلا  مارکالا ، دوجلا و  يذ  هّلل  دمحلا 
نیقدـصملا نسحأ  و  مانالا ، یف  امالـسا  انامیا و  نیقباسلا  لّوأ  یلع  هّللا  مالـس  و  ماـثآلا ، نم  هرّهطملا  هتیب  لـهأ  و  مالـسلا ، هولـصلا و 

نینمؤملا ریمأ  ینعأ  مانالا ، یلع  هّجح  لوسرلا  دـعب  هنوک  و  مالـسالا ، یف  لوخّدـلا  یلع  هقبـس  ناک  يذـلأ  ماکحالاب ، اناعذإ  ارارقإ و 
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یلإ نآلا  نم  مالّسلا  مهیلع  دّمحم  لآل  نیملاظلا  یلع  هّللا  تقم  و  ماقملا ، بقانملا و  لئاضفلا و  يذ  مالّسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
، مایقلا موی 

امک  » دـشابیمن رتالاب  لقع  زا  یتبهوم  یتمعن و  تقلخ  تمعن  زا  سپ  هک  تسا  نشور  حـضاو و  یـسب  شناد  شنیب و  لـها  رب  دـعب  و 
، دشابیمن رتالاب  ملع  زا  یتمعن  لقع  مکحب  سپس  و  « 1 « » لقعلا نم  لضفأ  ائیش  هدابع  نیب  هّللا  مّسق  ام  مالّسلا : هیلع  نینمؤملا  ریما  لاق 

درادیم مالعإ  دعب  تاقبطب  هقباس  نامزأ  راصعأ و  مامت  رد  هیضام و  نورق  هّیلک  رد  ریس  خیراوت و  نوتم  زا  اریز 
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اهرک اعوط و  نیریاس  دنا و  هتفرگ  رارق  یموق  تلمره و  سأر  رد  یفنـص  تمـسقره و  زا  ملع  ناگدـنراد  ینرق  يرـصعره و  رد  هک 
.؟ دنا هدوب  ربنامرف  عضاوتم و  میلست و  اهنآ  لباقم  رد 

.دناسانشیم دنکیم و  یفرعم  قولخمب  ار  قلاخ  هک  یتمعن  دشابن ! نینچ  ارچ 

اهنآ هیلاع  تاماقم  هدـننک  لئان  رـشب و  تایقرت  نمـضتم  و  دـنادرگیم ، مکحم  ار  امهنیب  طابترا  و  دـیامنیم ، انـشآ  قلاخب  ار  قولخم  و 
.تسا

______________________________

.لقع زا  دشاب  رتهب  دننامه و  هک  اریزیچ  شناگدنب  نیب  دنوادخ  هدومرفن  میسقت  ( 1)

4 ص : همدقملا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

عون ود  رب  مولع  تارمث  هک  تسحـضاو  هتبلأ  و  دـنا ، هدوب  نرقنآ  دارفأ  نیرتـمرتحم  یناـمز  رـصعره و  رد  نادنمـشناد  یلک  روـطب  و 
هـسیاقم اب  یمـسقره  تارمث  هب  رظن  و  تسیورخا ، تاجرد  هدننک  نیمأت  یمـسق  و  تسا ، يویند  تاماقم  هدننک  نیمأت  یمـسق  تسا ،

ناوتیم هکلب  تسا  رتیلاع  رتهب و  تاجرد  العأب  دوخ  لـباقم  تمـسق  زا  تسیورخا  تاـماقم  تاـجرد و  نمـضتم  هکیمـسق  میمهف  یم 
ملع نادبالا و  ملع  ناملع  ملعلأ  دـنا : هدومرف  مه  و  «، 1  » داعملا مث  شاعملأ  دـنا : هدومرف  هکنیا  اب  تسین  مه  تبـسن  فرط  هک  تفگ 

ناـمه یلـصا  دوصقم  نکیل  و  دـنرگیدکی ، موزلم  مزـال و  اـبیرقت  تسا و  ملع  نآ  تامدـقم  زا  تمـسق  ودره  نیا  اریز  «، 2  » نایدالا
: باطخب بطاخم  تادوجوم و  یئاغ  تلع  شیامرف  اذل  دناشکیم ، ینادیواج  تایح  يدبأ و  ياهتمعنب  ار  شبحاص  هک  تسا  یملع 

: هدومرف نیریاس  رب  دارفأ  نیا  تیلضفأ  عوضوم  رد  « 3  » كالفالا تقلخ  امل  كالول 

هک مظعالا  انالوم  شنأشلا  میظع  هفیلخ  لصف و  الب  یصو  شیامرف  و  « 4  » یتما نم  لجر  یندأ  یلع  یلضفک  دباعلا  یلع  ملاعلا  لضف 
: تسا ترضحنآب  بوسنم  ناوید  رد 

«5  » ءایحأ ملعلا  لهأ  یتوم و  سانلافالذب  هل  یغبت  ملعب و ال  مقف 
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هدـننک لطاب  و  نیمئان ، ظاقیا  و  نیطایـش ، عدارو  قیرغ ، یجنم  و  قیرط ، يداه  و  دـنا ، هدوب  رونأ  عرـش  ظفاح  و  ءایبنأ ، ثراو  املغ  و 
هارب و  نیعدبم ، عدب 

______________________________

تمایق داعم و  رکف  سپس  نک و  یگدنز  جاتحی  ام  مزاول و  شاعم و  نیمأت  رکف  لوا  ( 1)

.مارح لالح و  لئاسم  نتسناد  نید و  ملع  مود : یسانش ، ندب  ضراوع  تشادهب و  بط و  ملع  لوا  تسا : مسق  ود  رب  ملع  ( 2)

.ار كالفا  مدرکیمن  قلخ  هاگچیه  دوبن  نم  هاگشیپ  رد  تماقم  وت و  رطاخ  يارب  رگا  متاخ  ربمغیپ  يا  ( 3)

متما درم  نیرت  تسپ  رب  تسنم  تلیضف  دننامه  دباع  رب  ملاع  يرترب  تلیضف و  ( 4)

دریگب ارنآ  ياـج  تلیـضف  رد  دـناوتب  هک  تسه  یـضوع  ملع  يارب  هک  ربم  ناـمگ  نکن و  رظن  ملع و  لیـصحت  رد  نک  شـشوک  ( 5)
(. دنا هتفر  ایند  زا  رهاظب  هچرگ   ) دنا هدنز  ملع  لهأ  و  دنتسه ) هدنز  رهاظ  تروصب  هچرگا   ) دنا هدرم  مدرم  انامه 

5 ص : همدقملا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

تیمم و  هتاقیقحتب ، هیادـهلا  موسر  ییحم  نیثدـحملا  سیئر  لیبن ، ربخ  و  لیلج ، ملاع  ناشیا : هلمج  زا  هک  دنـشابیم ، نیلاـض  هدـنروآ 
هّللا همحر  قودص  خیـشب  روهـشم  ّیمق  هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  بانج : هتاجیورتب ، هلالـضلا  راثآ 

.دوشیم يروآدای  جرد و  الیذ  گرزب  درم  نیا  لاوحا  يراجم  زا  یلامجإ  هک  هیلع ،

ینعأ مالّـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  كرابم  مرح  رد  يرمق  يرجه  هدزای  دصیـس و  ای  جنپ  دصیـس و  هنـس : دودـح  رد  شفیرـش  دالیم 
.هدوب مق  هکربلا  میظع  رهش 

ءاملع هرمز  زا  و  دشابیمن ، نایب  حرشب و  مزال  وا  یملع  ماقم  هک  تسا  نیسحلا ، نب  یلع  شراوگرزب : ردپ  اریز  هدوب  ملع  نادناخ  زا  و 
لوقلا لوبقم  يرفعج و  بهذم  جّورم  مالعأ و 
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.تسا سمالا  نم  نیبأ  سمشلا و  نم  رهظأ  بلطم  نیا  و  تسا ، املع  عیمج  دزن 

هفوکش نیا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  رصع  ّیلو  ترـضح  ياعد  تاکرب  زا  هک  سب  نیمه  قودص  خیـش  هیراختفا  حئادم  زا  و 
و دـندومرف ، تراشب  نیّریخ ، نیرکذ  نیدـلو  قزرتس  هلمجب : رابخا  عقوم  رد  دـندش  دـلوتم  نیـسح )  ) شراوگرزب ردارب  ملع و  هرجش 

هجیتن تاراثآ و  زا  یـضعب  هک  هدومن  فینـصت  فیلأـت و  باـتک  دـلج  دصیـس  دودـح  رد  یـضعب  هدومرفب  اـنب  هک  رتـالاب  نیا  زا  ریخ 
لقن زا  يا  هقبط  هک  دـنوشیم ، دـنم  هرهب  فلتخم  تاقبط  يرـصعره  رد  و  تسا ، یقاب  هماـیقلا  موی  یلإ  هناـمز  نم  هل  مظعم  تاـمحز 

شعفن هکنآ  روظنمب  ناشیا  بتک  زا  یـضعب  همجرت  تهج  زا  یـضعب  و  نیلقان ، زا  تاـیاور  ظـعاوم و  عامتـسإ  زا  یعمج  ثیداـحأ و 
، دیحوت و  نیدلا ، لامک  و  لاصخ ، و  مالّـسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  تاداقتعإ و  و  هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  همجرت : دننام  دشاب  معأ 

رگید بتک  زا  یضعب  و 

هّللا و دابعل  اناسحإ  هّللا و  تاضرمل  ابلط  هّللا و  نیدل  ارصن  هتامحز و  نم  ارکـشت  هراثآل و  ادیدجت  هک : رـضاح  همجرت  نیا  هلمج  زا  و 
تهج زا  یمحرتسم  هللا  هیادـه  دیـس  ياقآ  ریبخ  دنمـشناد  مزیزع  دـنزرف  ملقب  نیئراقلل  اظاقیا  نیرظاـنلل و  هرـصبت  نینمؤملل و  هیدـه 

زا مورحم  دـنرادن و  تیبرع  زا  هرهب  هک  نانابز  یـسراپ  يرفعج و  بهذـم  ناشیکمه  زا  یناحور  ءاـّلخأ  ینید و  ناردارب  نوچ  هکنآ 
دندوبیم یفیرش  باتک  نینچ  هدافتسا 

6 ص : همدقملا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

هّللا هازج  دندومن ، یـسراپ  نابزب  همجرت  هنارفغل  اببـس  ماوعلل و  الیهـست  هتفیظول و  اماجنأ  یناحبـس و  تادـییأتب  ینّابر و  تاقیفوتب  هک 
هیعس و هّللا  رکش  ءازجلا و  ریخ 
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.هّللا ءاشنإ  نیرادلا  یف  هّللا  هرزع  هقیفوت و  هّللا  داز 

.هدومرف هجوتم  ار  ینید  ناردارب  هک  قالطالا  یلع  ضاّیف  زا  تسا  دیما 

فرح ود  دادـعت  دـجبأ ) باسحب   ) نیـس اریز  تاـفورح  نیب  نیـس  فرحب  دـشابیم  هیبش  تسا  راوگرزب  نآ  بقل  هک  قودـص  ظـفل  و 
تیـصوصخ نـیا  نّمــضتم  یبرع ) هناـگ  هـن  تـسیب و   ) تاـفورح زا  کـیچیه  شلوا و  س )  ) فرح اـب  تسقباـطم  ن ) ي -  ) شرخآ

رد هک  دنامهفیم  احیولت  و  هدومن ، تقفاوم  ادّدعت  شلوا  و ) د - ص -  ) فورح اب  ق )  ) شرخآ فرح  قودص  ظفل  اضیا : و  دـشابیمن ،
: هک دنا  هدومرف  موقرم  رکذتم و  دوخ  بتک  ّیط  رد  ملع  ناگرزب  زا  یضعب  احیرصت  هکنیا  امک  هدوب ، نانکمه  زا  زاتمم  دوخ  رصع 

.هدشن هدید  عالطا  ملع و  ترثک  ظفح و  رد  وا  دننام  نیّیمق  نیب  دوخ  رصع  رد 

و ضر )  ) میظعلا دبع  ترـضح  نیب  شفیرـش  نفدم  دوشیم و  افـش »  » ظفل یجه  فورح  قبط  هک  يرمق  يرجه  هنس 381  رد  شتافو 
زا يرایـسب  رد  هک  ناشیا  تامارک  هلمج  زا  و  دـشابیم ، یناد  یلاع و  ترایز  لـحم  هیلاـع و  هبقاـب  راـهنلا  هعبار  یف  سمـشلاک  نارهط 

نامز رد  هک  خـیراوتلا ، بختنم  باـبحالا و  هفحت  هیوضرلا و  دـئاوف  ءاـملعلا و  صـصق  تاـنجلا و  تاـضور  دـننام : تسا  تبث  بتک 
ربق رد  یفاکش  فیرش  دقرمنآ  فارطا  رایسب  بآ  ندش  عمج  تخـس و  ناراب  رثا  رد  يرمق  هنس 1238  دودح  رد  راجاق  هاش  یلعحتف 

انح و گـنر  یتح  تسا  ملاـس  حیحـص و  هک  ار  شکراـبم  ندـب  دـندومن  هدـهاشم  هبادرـسب و  دـندروخرب  ریمعت  ماـگنه  دـش و  عقاو 
ریظن توکلملا » بر  رمأب  هتروع  یلع  توبکنعلا  جسن   » دوب و هدش  هدیـسوپ  نفک  نکل  دوب  ادیوه  شیاپ  فک  نساحم و  رد  باضخ 

نب دیز  كرابم  ندب 
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یتوبکنع دندومن  شبولصم  انایرع  دندروآ و  نوریب  ربق  زا  ار  دیهـشنآ  سدقم  ندب  هکنآ  زا  سپ  هک  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
.دومن جسن  شتروع  فارطأب 

ریخ و راهنأ  اذـه  اننامز  یلإ  فیرـشلا و  هرمع  رخآ  یلإ  هتدـالو  ببـس  نم  همحرلا  هیلع  قودـص  خیـش  لاوحأ  يراـجم  عومجم  زا  و 
هیرشع انثا  هلیلج  هلسلسب  اتّیم  اّیح و  تکرب 

7 ص : همدقملا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دشابیم فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  رصع  ّیلو  ترـضح  شیامرف  حیرـص  هک  ریخ ، هملک : زا  و  دنتـسه ، هدوب و  دنم  هرهب  يراج و 
: هک مدش  لاقم  نیا  رکذتم  عقومنیا  رد  و  تسا ، زراب  رهاظ و 

رظنب هک  تسا  دـیما  ماخف  نادنمـشناد  ماظع و  دـیتاسأ  زا  دـننک و  امب  یمـشچ  هشوگ  هک  دوش  ایآدـننک  ایمیک  رظنب  ارکاخ  هک  ناـنآ 
عقوم رد  دـنیامرف و  حالـصا  ناـشکرابم  ملقب  هدومرف و  نیع  ضمغ  ریقح  نیا  تایوهـس  تاهابتـشا و  زا  دـنرگنب و  تبحم  تّدوـم و 

.دنیامرفن شومارف  اعد  زا  دنوادخب  بّرقت 

مارحلا 1398 هدعقلا  وذ   9

يا هیوقرج  یمحرتسم  اضر  دمحم  دیس  جاح  رقحالا 

2 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

[ همجرت هراب  رد  مجرتم  همدقم  ]

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

همکحلا مهملع  و  هتینادحو ، هدوجو و  بوجوب  ملعلا  مهبهو  و  هتردقب ، قئالخلا  رطف  يّذلا  هَّلل  دمحلا  نابرهم  هدنـشخب  دـنوادخ  مانب 
لسرلا دعب  سانلل  نوکی  الئل  هّجحلا ، نیّدلا و  هعیرّـشلا و  کلذب  حضوأف  ضارغالل ، لاعفالا  لعاف  و  لماکت )  ) ضارغالل بابـسالا  و 

نم داـبعلا  ذـقنم  و  هکربـلا ، ریخلا و  دـئاق  و  لوـبجملا ، قـلخلا  بحاـص  و  لوـلعملا ، لوا  یلع  مالـسلا  و  هالـصلا ، و  هجحلا ، هَّللا  یلع 
.دمحأ ءامسلا  یف  همسا  يذلا  اثعبم ، مهرخآ  و  اقاثیم ، نییبنلا  لوأ  هکلهلا ،

همع و نب  یلع  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  مساقلا  یبأ  ضرالا  یف  و 
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جارم هتیالو  و  داشرالا ، هیادـهلا و  ببـس  وه  يذـلا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هتنیط  نم  قولخملا  هدـعب و  نم  هتفیلخ  هرهص و 
یلع امیس  مالّسلا  مهیلع  نیقیرفلا  ثیداحأ  یف  حون  هنیفـس  لثمک  مه  نیذلا  و  نیلقثلا ، دحأ  مه  نیذلا  هلآ  یلع  و  داشرلا ، هفرعملا و 

مهئادعأ یلع  هَّللا  هنعل  و  جع )  ) نامّزلا رـصعلا و  بحاص  نامیالا  رهظم  ناقرفلا و  ماکحأ  نلعم  نآرقلا و  رماوأ  نقلم  انالوم  اندـیس و 
.نارینلا هنجلا و  هیاهن  یلا  هدعب  نامزالا و  هیاغ  یلإ 

دیـس جاحلا  نب  اضر  دّمحم  دیـس  نب  یمحرتسم  هَّللا  تیاده  دیـس  راگدرورپ ، لضف  تمحرب و  راودیما  هدنب  نیا  دیوگ  نینچ  دـعب  و 
اهتدم هک  یناهفصا  يا  هیوقرج  يدابآ  نسح  بلاط  وبا  دیس  نب  ناج  دیسب  ریهشلا  دّمحم  دیـس  نب  گرزب  اقآ  جاحب  ریهـشلا  نیـسح 

عئارـشلا للع  باتک  مدومن  هدـهاشم  هکنآ  ات  تسیچ  دـنرومأم  نآب  ناگدـنب  هک  تیمک  تیفیک و  نیا  اـب  ماـکحا  تلع  مدوب  رکف  رد 
دئاوف رایـسب و  عفانم  رب  لمتـشم  هک  ار  هیلع  هَّللا  ناوضر  قودص  خیـشب  فورعم  هیوباب  نب  یلع  نب  دّمحم  لیبن ، لضاف  لیلج و  خـیش 

رکف زین  و  مدیسر ، دوخ  بولطمب  يدح  ات  تقیقح  رد  مدید  تسا ، ءایبنا  زا  یـضعب  تالاوحا  هفیرـش و  ثیداحا  نمـضتم  رامـشیب و 
دنراد هقالع  دنتسه  مه  يدارفا  نیقی  روطب  هک  مدرک 

3 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

هدوب تلع  تهج و  هچب  هدومرف  یهن  ار  اهنآ  سدقم  عراش  هک  هچنآ  زا  ای  دـنهد و  ماجنا  ار  هبجاو  فیلاکت  نیا  دـیاب  ارچ  دـننادب  هک 
و دـشاب ، يا  هفـسلف  تمکح و  ياراد  یهلا  ماکحا  هک  دـننکیمن  روصت  زگره  یـضعب  هچ  رگا  تسه ، همه  رد  يواکجنک  سح  اریز 

تسا بجعت  یسب  ياج 
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كرت تاـبجاو و  ندروآ  اـجب  رد  تسه  نینچ  نیا  هتبلا  درادـن ، ارچ  نوـچ و  تسیدـبعت و  ـالک  یهلا  ماـکحا  دـندقتعم  یـضعب  هـک 
زا یضعب  نآرق  رد  دنوادخ  هک  نانچ  دشاب  هتـشادن  تلع  الـصا  ماکحا  هکنآ  هن  نکل  دشاب و  ادخ  ناگدنب  روظنم  دیابیم  هک  تایهنم 

ِضیِحَْملا َو ال ِیف  َءاـسِّنلا  اُولِزَتْعاَـف  ًيذَأ  َوُـه  ْلـُق  ِضیِحَْملا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  َو  دـیامرفیم : هـلمج  زا  هدوـمرف ، تـلع  لوـلعم  ار  اـهمارح 
دـینک و هرانک  نانز  زا  ضیح  ماگنه  سپ  تسیرازآ  ضیح  وگب  یگناـنز ) تداـع   ) ضیح زا  دنـسرپیم  وت  زا  َنْرُهْطَی ، یَّتَح  َّنُهُوبَْرقَت 

ندش كاپ  ات  درامـشیم و  ضیح  تلعب  لولعم  ار  يریگ  هرانک  هیآ  نیا  رد  هک  دنوش ، كاپ  ات  تبراقم ) يارب   ) دـیوشن کیدزن  اهنآب 
.دهدیمن ار  اهنآب  یکیدزن  هزاجا  نانز 

رد وگب  رامق  بارـش و  عوضوم  رد  دنـسرپ  یم  وت  زا  ربمغیپ  يا  ٌرِیبَک ، ٌْمثِإ  امِهِیف  ُْلق  ِرِْـسیَْملا  ِرْمَْخلا َو  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  دیامرفیم : زین  و 
بارش و میرحت  تلع  هیآ  نیا  رد  هک  دراد ) یلام  یندب و  ررض  دنوادخ  ینامرفان  زا  هتـشذگ  هک   ) تسگرزب رایـسب  هانگ  زیچ  ود  نیا 
هک یئاهتمکح  ریاس  و  دیامن ، یم  طوبرم  تمکح  تلعب و  هکلب  دهاوخ  یمن  ادبعت  ار  اهنآ  زا  بانتجا  دنادیم و  ررض  هانگ و  ار  رامق 

تلع اهنآ  یمامت  دوش  یم  نایب  هک  یئاهتلع  هک : دـنامن  هتفگان  دـش و  دـهاوخ  هتـشون  دوخ  لحم  رد  هَّللا  ءاش  نا  تسا و  هراب  نیا  رد 
هک تستلع  ءزج  نآ  تسمامضنا و  لیبس  رب  اهنآ  زا  یضعب  اریز  تسا  ماکحا  رارسا  زا  یکدنا  هکلب  دشاب ، یئاغ  تلع  هک  تسین  همات 

لسغ لثم  دنیوگ  تمکح  لعج  لاح و  ياضتقم  تحلصم و  هجو  ار  نآ  هک  تسا  هصقان  تلع  یهاگ  دشاب و  ببس 
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یمکح ره  رد  هک  دشاب  اسب  و  همات ، تلع  هن  تسا  تمکح  لعج  نآ  تسندب و  نفعتم  يوب  تفاثک و  عفر  يارب  شتمکح  هک  هعمج 
عقاو و رد  دنا و  هدومرف  ار  اهتلع  نیا  هفیعـض  لوقع  روخ  رد  ببـس  نیدب  دیـسر  دناوتن  نآب  سک  همه  لوقع  دـشاب و  رایـسب  ياهتلع 

.تستلع همه  تسقح و  همه  رمالا  سفن 

4 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

متفرگ میمصت  تهج  نیا  زا  دنتـشادن  هرهب  نآ  زا  یـضعب  هکلب  دوبن  رفاو  هرهب  نآ  زا  ار  نانابز  یـسراپ  زا  یخرب  دوب و  یبرع  نوچ  و 
قداص ترضح  كرابم  روتسدب  مشاب  هدومن  لمع  مه  دوش و  دنم  هرهب  ددرگ و  عفتنم  نآ  زا  دناوتب  یسک  ره  ات  میامن  همجرت  ار  نآ 

سیونب و ار  ام  ثیداحا  هدومرف : رمع  نب  لضفمب  ترضح  نآ  هدومن  تیاور  یفاک  لوصا  لوا  دلج  رد  ینیلک  خیش  هک  مالّـسلا  هیلع 
رد ار  ام  رابخا  ثیدـح و  ياهباتک  يراذـگب  ثرا  يدرک  تافو  رگا  اـت  دوخ  شناد  ملع و  زا  نک  دـنم  هرهب  ار  دوخ  ینید )  ) ناردارب

ياـهباتک اـب  رگم  دـنریگیمن  یـسنا  ناـمز  نآ  رد  ناـمدرم  هک  جرم  جره و  دـمآ  دـهاوخ  یناـمز  نیا  زا  دـعب  اریز  دوخ ، دـالوا  ناـیم 
.ناشدوخ

یفجن اقآب  روهـشم  یناهفـصا  یقت  دّـمحم  خیـش  ققحم  همالع  فیرـش  ملقب  هبترم  کی  باتک  نیا  مراد  عالطا  نم  هک  یئاـجنآ  اـت  و 
حـضاو ناـشیا  همجرت  رب  همجرت  نیا  يرترب  تیزم و  يرمق و  يرجه  هنـس 1297  رد  هدـش  همجرت  ءازجلا  ریخ  هَّللا  هازج  هَّللا و  همحر 

: کلام نبا  لوقب  انب  نکل  تسا و 

یئوکینب ار  راوگرزب  نآ  فیرش  مان  دیاب  تسا و  بجاو  ام  رب  ناشیا  مارتحا  الیمجلا  یئانث  بجوتسمالیضفت  زئاح  قبسب  وه  و 

همحرلا هیلع  قودص  عیارشلا  للع  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


.میئامن دای 

هلمج و هملک و  ره  مدومن و  ینعمب  لقن  يراچانب  ار  تایاور  زا  یـضعب  ظفلب و  ظفل  همجرت  ار  نآ  دوش  یم  هظحالم  هک  نانچ  مه  و 
قرف حرش  زا  همجرت  ات  متشون  یقرواپ  رد  ای  یلاله و  طخ  ود  نیب  رد  ار  نآ  حرش  حیضوت و  دوب  حرش  حیـضوتب و  جاتحم  هک  یبلطم 

زا هک  دوب  نیا  يارب  متشونن  زورما  کبسب  هکنآ  تهج  و  مشاب ، هدومنن  ثیدح  ترابع  لصا  رد  یفرـصت  نیرتکچوک  دشاب و  هتـشاد 
، مدیشوک ترابع  ندوب  هداس  ناور و  بلاطم و  حیضوت  رد  رودقملا  یتح  طقف  تسا و  یبرع  باتک  همجرت  ما و  هتـشونن  دوخ  هیحان 
یگتـسخ و ات  مدومن  رظن  فرـص  يراددوخ و  نآ  همجرت  زا  دوب  یکی  ثیدح  ترابع  دوب و  ررکم  تیاور  هک  دراوم  زا  یخرب  رد  و 

نم هک  میامن  رارقا  فارتعا و  ناعذا و  دـیاب  انمـض  و  دوش ، هتـساک  باتک  مجح  زا  مه  دـیاین و  شیپ  ناگدـنناوخ  يارب  رطاخ  لـالم 
مسیونب ار  مالّسلا  مهیلع  همئا  دوصقم  دارم و  ما  هتـسناوت  ما و  هدیمهف  ار  باتک  نیا  تایاور  مامت  هقح  وه  امک  هک  منک  اعدا  مناوتیمن 

: دیوگب دنک و  اعدا  دناوتب  دوش و  ادیپ  یسک  منکیمن  مه  نامگ  و 

5 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

حرش ینعم و  ار  تایاور  زا  یضعب  هک  ار  قباس  ياملع  بتک  زا  يرایسب  منیب  یم  اریز  ممهف ، یم  ار  تایاور  مامت  دوصقم  دارم و  نم 
، تسهابتشا ابیرقت  صقان و  نانآ  حرش  ینعم و  هک  دوش  یم  هدش و  مولعم  حضاو و  ملع  یقرت  تایفشک و  هطساوب  زورما  دنا و  هدومن 

ار بلطم  قیقحت  مدومن و  همجرت  یقرواپ  حرش و  نودب  ار  باتک  نیا  تایاور  زا  یضعب  تهج  نیا  زا 
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.مدرک راذگاو  هدنیآ  رصاعم و  نادنمشنادب 

نتم همجرتب  اهنت  مدومن و  طاقـسا  باتک  مجح  یمک  راصتخا و  رطاـخ  يارب  مه  دوبن و  مومع  هدافتـسا  دروم  تاور  یماـسا  نوچ  و 
همجرت ار  نآ  دـشابن  صقاـن  تیاور  هکنآ  تهج  زا  دوبن  موـمع  جاـیتحا  دروـم  هکنیا  اـب  تاـیاور  زا  یتمـسق  مدرک و  اـفتکا  ثیدـح 

(. رماوالا مکح   ) هب ار  نآ  مدیمان  و  مدومن ،

رابخا مولع و  مداخ  نیا  نایز  ددرگ و  هدیـشخب  میاهـشزغل  ناهانگ و  مالّـسلا  مهیلع  تلاسر  تیب  لها  تعافـش  تکربب و  تسا  دیما 
تبحم و رظنب  دـنریگن و  هدروـخ  درک  دروـخرب  یهابتـشاب  ناگدـنناوخ  رظن  رگا  هک  مراد  ار  نآ  ياـنمت  و  دوـش ، دوـسب  لدـبم  اـهنآ 
زا رطاخ  بیط  اب  باتک  نیا  مجرتم  نوچ  دوش  ناربج  دعب  ياهپاچ  رد  ات  دننکن  تلفغ  هدنب  نیاب  رکذت  زا  دنیامرف و  حالصا  تفوطع 

لوح و دنیامنن و ال  شومارف  اعد  زا  ارم  هک  تسه  نآ  يدنمشهاوخ  و  دنکیم ، لابقتـسا  ضرغ  یب  نارظن  بحاص  الـضف و  تاداقتنا 
دیس هدـعق 1398  يذ  مهن  هبنـشراهچ  نارهط  .نیعملا  لـیکولا و  معن  نیعملا و  وه  نـالکتلا و  هیلع  میظعلا و  یلعلا  هَّللاـب  ـالإ  هوـق  ـال 

یمحرتسم هللا  تیاده 

6 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

ار مدآ  و  ترخآ ، ار  ترخآ  و  ایند ، ار  ایند  و  ءامسا ، ار  نامسآ  هکنآ  تهج  و  دوخ ، یئاد  ای  ومعب و  دنزرف  تهابـش  تلع  لوا  باب 
.دنتفگ رخ  غالاب  و  دع ، رطاقب  و  دجإ ، بساب  هکنآ  تهج  و  دندیمان ، رانید  ار  رانید  و  مهرد ، ار  مهرد  و  اوح ، ار  اوح  و  مدآ ،

هرشح همحرلا و  هیلع  قودص  خیش  رصعلا  یلو  رمالا و  بحاص  ءاعدب  دلو  يذلا  ثیداحالا  ظفاح  رابخالا و  دقان  نیثدحملا و  سیئر 
.هدومرف موقرم  دنکیم و  تیاور  دوخ  دنسب  هئایلوأ  عم  هَّللا 

تسبلطم دنچ  ترضح : نآب  درکضرع  دمآ  يدوهی  يدرم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  تمدخ  يزور  هک  ار ...  ام  دندومن  ثیدح  - 1
.میامنیم رایتخا  ار  مالسا  سدقم  نید  دیهدب  حیحص  روطب  ار  باوج  رگا  مسرپیم  امش  زا 

یهاوخیم دسریم و  ترکفب  هچ  ره  دومرف : ترضح  نآ 
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، تفای یهاوخن  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ   ) تیب لها  اـم  زا  رتملاـع  اریـسک  يدرگب  ملاـع  راـطقا  ماـمتب  رگا  هک  نک  لاؤس 
، ددرگیم دوخ  یئاد  ای  ومع و  هیبش  يدنزرف  هک  دوش  یم  هنوگچ  هتفرگ و  رارق  يزیچ  هچ  رب  نیمز  نیا  هک  دـینک  نایب  تفگ : يدوهی 
، ءامس ار  نامـسآ  ارچ  و  دوش ، یم  دنزرف ) ندب   ) گر ناوختـسا و  تشوگ و  نوخ و  تسوپ و  وم و  نز ) زا  ای  درم  زا   ) هفطن مادک  و 
و دجإ ، بساب  ارچ  و  دـندیمان ، رانید  ار  رانید  و  مهرد ، ار  مهرد  اوح و  ار  اوح  و  مدآ ، ار  مدآ  و  ترخآ ، ار  ترخآ  و  ایند ، ار  ایند  و 

.دنتفگ رخ  غالاب  و  دع ، رطاقب 

تسا و يرن )  ) .واگ خاش  رب  گنس  نآ  و  تسیگرزب ، مکحم و  گنس  يورب  وا  ياهاپ  یکلم و  شود  رب  هتفرگ  رارق  نیمز  اما  دومرف :
كاخ  ) يرث رب  میقع  داب  و  میقع ، داب  رب  تملظ  و  تملظ ، رب  ایرد  و  لفسا ، يایرد  رد  تسا  یهام  تشپ  رب  واگ  ياهاپ  تسد و 

7 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

صقان نآ  تقیقح  فشک  رد  ینامز  ره  نادنمشناد  املع و  ملع  و   ) دنادیمن دنوادخ  زج  یـسک  ار  يرث  ءارو  ام  تسا و  راد ) تبوطر 
«. 1 ( » تسهارمگ و 

______________________________

دوریم نیا  لاـمتحا  هک  میوـگب  هکنآ  زج  مربـب  یپ  متـسناوتن  نم  نآ  دارم  تقیقحب و  تسا و  راـبخا  تاـهباشتم  زا  قوـف  تـیاور  ( 1)
تعارز تسا و  تعارزب  هتسباو  ینامز  ره  رد  مدرم  یگدنز  نوئش  مامت  اریز  دشاب  تحالف  تعارز و  هراب  رد  ترـضح  نآ  شیامرف 

تسدب ملاس  و  تسا ، داب  بآ و  نیمز و  ریبدت و  يأر و  مکحم  ياناد  درمب  هتسباو  لوصحم  و 
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.اریز درک  توکس  دیاب  ناک  فیک  و  دنادیمن ، ادخ  زج  یسک  ار  لوصحم  ندمآ 

دیدینـش و ام  زا  یثیدح  تقو  ره  هدومرف : هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  دیامنیم  لقن  قودص  خیـش  لاصخ  زا  راحب  رد 
نآ ینعم  امـش  رب  نامز  رورمب  هک  یناـمز  اـت  دـیراذگباو  دوخ  لاـحب  ار  ثیدـح  نآ  دـینک  كرد  دـیمهفب و  دـیتسناوتن  ار  نآ  ینعم 

.ددرگ حضاو  مولعم و  دوش و  فشک 

: هدومرف بهذم  کلسم و  یعیبط  يدرم  لاؤس  باوج  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  دنکیم  لقن  یسربط  جاجتحا  زا  و 

مهوتی یش ء  قیض و ال  هعس و ال  کلذ  ءارو  تاملظلا و ال  ءاوهلا و  الا  میقعلا  حیرلا  تحت  سیل  و 

لایخ مهو و  رد  هک  يزیچ  یگنت و  تعـسو و  چـیه  اهنآ  رـس  تشپ  یکیرات و  اوه و  رگم  تسین  يزیچ  میقع  داـب  رـس  تشپ  ینعی  ، 
ناـمز رورمب  هک  هتفاـی  لیکـشت  یئاـضف  کـچوک  تارذ  زا  دـنیوگ : یـضعب  تسفـالتخا ، نیمز  شیادـیپ  عوضوم  رد  تسین و  دـیآ 

زا جیردتب  هدش و  ادج  دیـشروخ  زا  هک  هدوب  یبهتلم  مسج  دنیوگ : یـضعب  و  هدمآرد ، ینونک  لکـش  نیاب  دنا و  هدـیبسچ  رگیدـکیب 
فداصت رثا  رد  ملاع  هک  دنیوگیم  نویدام  زا  یضعب  و  هدمآرد ، دوش  یم  هدهاشم  هک  لکش  نیدب  هداتفا و  یمرگ  تکرح و  تعرس 

سدحب و دـیاقع  هنوگ  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  نکیل  و  رگید ، دـیاقع  و  تسا ، نکمم  ریغ  لاحم و  یفداصت  نینچ  هکنیا  اب  هدـش  ادـیپ 
میـشابیم توبن  نادـناخ  هیفاک  هفیرـش  تانایب  نآرق و  وریپ  دـقتعم و  ناملـسم و  هک  ام  و  تقیقح ، ات  تسا  رتکیدزن  هیـضرف  نیمخت و 

ناوتیمن نآ  تحص  رد  تسا و  ملسم  هک  هچنآ  اریز  دنا  هدومرف  هچ  اهنآ  مینیبب  دیاب 
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هک اـجنآ  اـت  میرادـن  راـکنا  ار  ینونک  تایفـشک  هزورما و  ملع  لاـح  نیع  رد  و  تسناـشیا ، تاـنایب  دومن  دـیدرت  کـش و  دوشیمن  و 
نآرق و اب  نیقباس  دیاقع  اه و  هتفگ  زا  رتشیب  هزورما  دیاقع  تفگ  ناوتیم  و  دشابن ، هحیحـص  رابخا  تایاور و  نآرق و  نید و  فلاخم 

هچنآ هک  تسا  هدز  رـس  ناراوـگرزب  نآ  زا  هـک  تـسا  زاـجعا  عوـنکی  دوـخ  نـیا  و  دراد ، تقباـطم  مالّـسلا  مـهیلع  هـمئا  تاـشیامرف 
تاناحتما و اهنیب و  هرذ  اهبوکـسلت و  اهنیبرود و  اهبابـسا و  عارتخا  اب  لاس  کی  داتـشه و  دصیـس و  رازه و  زا  دعب  زورما  نادنمـشناد 

هدرب یپ  یکدنا  رایسب  زا  دنا و  هدرک  فشک  رگیدکیب  يرکف  ياهکمک  تقو و  فرص  هوجو و  اهدرایلیم  ندرک  فرـص  تایبرجت و 
چیهب هک  برعلا  هریزج  رد  هک  مالّـسلا  مهیلع  ام  همئا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هدومن و  دزـشوگ  امب  اـم  دـیجم  نآرق  دـنا 
یحو قیرطب  ار  قیاقح  هعرتخم  تالآ  نیا  نتـشاد  تسد  رد  بابـسا و  نودـب  دـنا  هدرک  امن  وشن و  هدوبن  مهارف  هزورما  لـئاسو  هجو 

دوب یفک  لوا  هلحرم  رد  نیمز  هک : دنا  هدومرف  دنا و  هداد  ربخ  شیپ  زا  هدوب  زورما  زور و  نآ  رشب  مهف  روخ  رد  هک  ردقنآ  هتـسناد و 
هعطق لکـشب  دیدرگ و  هتـسب  دمجنم و  ادـخ  رماب  سپـس  دوب و  هدـش  عمج  دـنوادخ  هداراب  دـیدش  داب  جاوما و  رثا  رد  هک  بآ  يور 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دش و  نهپ  هبعک  هناخ  ریز  زا  دعب  تسا و  هبعک  هناخ  العف  هک  ییاج  رد  دـمآرد  یکچوک  نیمز 
زور اب  قباطم  هک  دندیمان  ضرالا  وحد  دش  نهپ  نیمز  هک  يزور  دیامرفیم و  بلطم  نیدب  هراشا  حابشا  هبطخ  رد 
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دیامنیم و نایب  هحارـصلاب  ار  نیمز  ندش  نهپ  نآرق  و  دنتـسه ، بلطم  نیا  رکذتم  هیعدا  بتک  مامت  رد  هک  نانچ  هدوب  هدـعقلا  وذ   25
َضْرَْألا َو  دیامرفیم ، و  دومن ، نهپ  شرف  دننام  درتسگ و  ار  نیمز  امش  يارب  هک  یئادخ  نآ  ًاشاِرف ، َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  دیامرفیم :
دیامنیم لقن  ج ) - 11  ) راحب رد  و  میداهن ، مکحم  گرزب و  ياههوک  نآ  رد  میدرتسگب و  ام  ار  نیمز  َیِـساوَر ، اهِیف  اْنیَْقلَأ  اهانْدَدَم َو 

دوب نیا  يارب  دندیمان  هکم  ار  هکم  هکنآ  تهج  هدومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 

( اهتحت نم  ضرالا  کم  هَّللا  نال  )

.ار نآ  دومرف  نهپ  هکم و  زا  ار  نیمز  دیشک  دنوادخ 

دوخ هدـیقع  ناهرب و  لیلد و  رکفب و  يا  هتـسد  ره  َنوُحِرَف ، ْمِْهیَدـَل  اِمب  ٍبْزِح  ُّلُک  تسا و  راد  هنماد  رایـسب  ثحب  نیا  ناـک  فیک  و 
یگتفرورف و یمک  بطق  ود  رد  هک  تسا  یمجلش  ابیرقت  لکش و  يورک  نیمز  دنیوگیم  هک  يروطب  و  دنتسه ، شوخلد  لاحشوخ و 

فارطاب میتسیاب و  یناـبایب  رد  رگا  ( 1  ) هلمج زا  دنا  هدومن  تباث  دـنچ  یلیالد  اب  ار  نیمز  ندوب  يورک  و  دراد ، یگدـمآرب  اوتـسا  رد 
( فوسخ  ) هام نتفرگ  عقوم  ( 2  ) دنمانیم قفا  ار  نآ  هک  مینیب  یم  هرئاد  کی  تروصب  ار  نامـسآ  نیمز و  لصاف  دـح  مینک  هاگن  دوخ 
رد یهانتم  ياضف  نیا  رد  هتـسویپ  هک  تسا  یـسمش  هموظنم  تارایـس  زا  یکی  نیمز  دراد و  هریاد  لکـش  هاـم  هرک  يورب  نیمز  هیاـس 

ینارود ای  یعضو و  تکرح  هلمج  زا  تسا  تکرح  ياراد 14  دنیوگیم  هک  نانچ  و  درادن ، ترارح  رون و  دوخ  زا  دشابیم و  تکرح 
برغم زا  راب  کی  هیناث  هقیقد و 49  تعاس و 56  تدم 23  رد  هک 
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کی هقیقد  تعاس و 9  زور و 6  هنابش  تدم 365  رد  هک  یلاقتنا  ای  هنایلاس  تکرح  مود  دنکیم ، شدرگ  دوخ  روحم  رودـب  قرـشمب 
یضعب و  دیآ ، یم  دیدپ  نآ  زا  یسمش  لاس  ددرگیم و  یـضیب  هرئاد  کی  نمـض  رد  تسوا  يزکرم  هتـسه  هک  دیـشروخ  رودب  هبترم 

رگید تارک  يرهاظ  تکرح  تقو ، نییعت  زور ، بش و  شیادیپ  یعضو : تکرح  دئاوف  و  تسا ، تکرح  ياراد 12  نیمز  هک  دنیوگ 
دـشیمن ارجا  نیمز  یعـضو  تکرح  رگا  هک   ) نآ طاـقن  ماـمت  ندوب  ینوکـسم  نآ ، هفلتخم  طاـقن  رد  ناـمز  فـالتخا  نیمزب ، تبـسن 

: بش زور و  رد  تاتابن  یسفنت  يریگ و  نبرک  لامعا  فالتخا  اهداب ، تهج  رییغت  دوبیم ) کیرات  هشیمه  هرک  فصن 

لوصف رد  زور  بش و  تاعاس  توافت  هفلتخم ، لوصف  رد  یبونج  یلامـش و  هرک  مین  طیحم  ترارح  توافت  یلاـقتنا : تکرح  دـئاوف 
هزوـح دـیلوت  ثعاـب  یعـضو  تکرح  تعرـس  و  تسا ، يریثـک  دـئاوف  هارمه  کـی  ره  هـک  هریغ  ناراـب و  لوزن  ناتـسبات ، ناتـسمز و 

دنا هدراذگ  اجب  روبع  ماگنه  رگید  تارک  هک  ار  اضف  رد  هرـشتنم  ینهآ  تابیکرت  دوخ  ناریط  یط  هدش و  نیمز  نیبطق  رد  سیطانغم 
بطق کیدزن  صوصخب  اضف  رد  ینهآ  تابیکرت  دوجو  هجیتن  ار  بذاک  حبـص  هرظنم  نادنمـشناد  تیرثکا  هک  نانچ  دیامنیم  بذـج 

و  ) میداتسرف ورف  ام  .ٌدیِدَش ، ٌسَْأب  ِهِیف  َدیِدَْحلا  اَْنلَْزنَأ  َو  هفیرـش : هیآ  دشاب  نیمزب  نهآ  بوذجم  لوزنب و  هراشا  دیاش  و  دننادیم ، لامش 
رودـب نیمز  تکرح  دـنیوگیم  زورما  نادنمـشناد  هک  يروطب  تسا و  رامـشیب  جـیاتن  دـئاوف و  نآ  رد  هک  نیمزب )  ) ار نهآ  میتسرفیم )

نکاس و نیمز  هک  دندوب  دقتعم  مالسا  زا  سپ  مالسا و  زا  شیپ  اهلاس  و  تسا ، مین  رتمولیک و  هیناث 29  ره  رد  دیشروخ 

همحرلا هیلع  قودص  عیارشلا  للع  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


وا بلطم  رد  قیقحت  ضوع  دز  نیمز  تکرح  زا  مد  يروسفورپ  رفنکی  هکنآ  ات  تسا  شدرگ  رد  نیمز  رودب  دیـشروخ  تسا و  تباث 
دنتفرگ ار  وا  تاقیقحت  لابند  وا  زا  سپ  نارگید  هکنآ  ات  دندومن  شمومسم  رمالا  رخآ  دندرک و  ینادنز  یحیسم  ناشیشک  لاس  ار 6 

هرخالاب دندومن  تباث  ار  نآ  تالاح  ریاس  ریس و  تعرس  نیمز و  یلاقتنا  یعضو و  تکرح  رورمب  صوصخم  تالآ  عارتخا  هلیسوب  و 
تاکرح اه  هعفاد  اه و  هبذاـج  ضراـعت  زا  هک  دـندومن  نهربم  للدـم و  یملع  رتشیب  لـماک و  ياهیـسررب  زا  سپ  ناـهج  نادنمـشناد 

نیمز تکرح  لداعت  يرادـهاگن و  ثعاـب  نیمز  رد  اـههوک  یگتفرورف  ینیگنـس و  هک  دوش  یم  نیمز  ضراـع  مه  يرگید  هددـعتم 
.دنشابیم

ره رد  هک  تسنیا  نآرق  تازجعم  زا  یکی  دـش  هراـشا  شیپ  زا  هک  ناـنچمه  مینک  تلاـسر  تیب  لـها  تاـنایب  نآرقب و  يرظن  نوـنکا 
هک دندیمهف  دندرک و  ششوک  الثم  دشابیم  نامز  نآ  دیدج  تایفـشک  اب  قبطنم  هک  دیآ  یم  تسدب  یبلاطم  هفیرـش  تایآ  زا  ینامز 

نیمز و رکذ  زا  سپ  سی )  ) هروس رد  و  دومن ، مالعا  كرحتم  ار  تادوجوم  ماـمت  همه  زا  شیپ  نآرق  و  دـنکرحتم ، تادوجوم  ماـمت 
رد لبق  تایآ  رد  ناگدربمان  همه  َنوُحَبْـسَی ، ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک  َو  دیامرفیم : تایآ ) موهفم  زا   ) ناشکهک یموجن و  رادـم  رمق و  سمش و 

فذح ار  نآ  قلعتم  هدروآ و  هرکن  روطب  ار  لک  ظفل  هک  دوش  یم  مولعم  نیا  زا  بلطم  نیا  دننکیم و  يروانـش  تکرح و  دوخ  رادم 
.دنکیم مومع  هدافا  قلعتم  طاقسا  هدومن و 

ار نیمز  امـش  يارب  داد  رارق  هک  یئادـخ  نآ  .ًادـْهَم  َضْرَأـْلا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  دـیامرفیم : هط  هروـس  رد  نیمز  تکرح  عوـضوم  رد  و 
نیا رد  هک  هراوهگ ،
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ياراد الوا  هراوهگ  تفرگ ، رظن  رد  ار  هراوهگ  فاصوا  دـیاب  نیمز  تایـصوصخ  مهف  يارب  سپ  هدومرف  هیبشت  هراوهگب  ار  نیمز  هیآ 
تکرح ریـسم  ایناث  دشابیم ، تکرح  ياراد  مه  نیمز  سپ  دنکیمن  قدص  نآ  رب  دهم  تغل  دـنک  تکرح  دـناوتن  رگا  تسا و  تکرح 
رودـب نیمز  تکرح  دـش  هتفگ  هک  ناـنچ  تسا  ینحنم  شتکرح  زین  نیمز  هک  دوـش  یم  هدـیمهف  اذـه  یلع  تـسا  ینحنم  روـطب  نآ 

زا هک  درک  ادـیپ  ناوتیمن  یهیبشت  دـهم )  ) هملک زا  رتهب  تفگ  ناوتیم  قوف  بتارم  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسا ، یـضیب  تروصب  دیـشروخ 
رد دوش  یم  كرد  رتهب  يدـح  ات  زورما  هک  ینایب  اب  ار  قیاقح  اهدرایلیم  نآرق  يرآ  دـشاب ، نیمز  فاـصوا  قفاوم  تهج  ثیح و  ره 

( هغالبلا جهن  رد   ) دوخ تانایب  زا  یکی  رد  نیمز  تکرح  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و  هدومرف ، مالعا  ددعتم  تایآ 
: هدومرف

اهدیمالج نم  تایسارلاب  اهتاکرح  لدع  و 

بلاطم دوبن  بلطم  هلاطا  فوخ  رگا  دومن ، لیدعت  تسا  گنـس  سنج  زا  هک  مکحم  ياههوک  هطـساوب  ار  نیمز  تاکرح  دـنوادخ  ، 
زا يا  همش  دوب  نیا  درک ، مهاوخ  ناربج  باتک  نیا  مود  پاچ  رد  مدش  قفوم  رگا  هَّللا  ءاش  نا  نکیل  متشونیم  نیا  زا  رتلـصفم  ار  قوف 

لامک اب  دروآ و  دورف  نانآ  هاگشیپ  رد  میرکت  میظعت و  رـس  دیاب  هک  تسا  اجنیا  توبن و  نادناخ  تانایب  زا  يا  هشوگ  نآرق و  تایآ 
زج تسین  رسیم  هزورما  تاودا  تالآ و  ندوبن  اب  مالسا  لئاوا  رد  یملع  لئاسم  نینچ  مهف  هک  درک  فارتعا  ناعذا و  رارقا و  تحارص 

نویلم هد  دصناپ و  رب  غلاب  یبیرقت  تحاسم  قبط  نیمز  حطـس  هیلک  و  تیاصو ، توبن و  هدـنریگ  یحو و  هدـنهد  هاگتـسد  زا  هدافتـسا 
رتمولیک

همحرلا هیلع  قودص  عیارشلا  للع  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


نویلم اـبیرقت 150  هک  دـندقتعم  دیـشروخ  زا  نیمز  هلـصاف  و  تسبآ ، هیقب  یکـشخ و  نآ  عبرم  رتـمولیک  نویلم  هک 134  تسا  عـبرم 
رد نآ  رون  تسا و  هجرد  رازه  تفه  دودـح  رد  دیـشروخ  ترارح  و  دوـش ، یم  داـیز  مک و  هلـصاف  لاـس  لوـصفب  تسا و  رتـمولیک 
مین نیا  رگا  هک  تسا  یقاب  نآ  رگید  مراهچ  کی  هدـش و  هتخوس  دیـشروخ  مرج  مراهچ  هس  و  دـسریم ، نیمزب  هیناث  هقیقد 13  تشه 

ردـک و هتخوس و  دیـشروخ  مرج  ماـمت  هک  یناـمز  دـیایب  ْتَرِّوُک  ُسْمَّشلا  اَذِإ  دـیامرفیم  نآرق : و  دوش : یم  اـپب  تماـیق  دوش  هتخوـس 
یناریوـب و ور  نیمز  هرک  هک  دـنراد  هدـیقع  زورما  نادنمـشناد  دـش و  دـهاوخ  اـپب  تماـیق  هـک  تـسا  ماـگنه  نآ  رد  دوـش ، کـیرات 
ار هدیقع  نیا  دنکیم  دییأت  و  ددرگیم ، هدنکارپ  اضف  رد  دوش و  یم  ادج  وا  فارطا  زا  نآ  ءازجا  تارذ و  عطقنی  هداهن و ال  یگدوسرف 

: دیامرفیم هک  دعر  هروس  ملهچ  هیآ 

: دیامرفیم هک  ءایبنا  هروس  هیآ 44  و  اِهفارْطَأ ، ْنِم  اهُصُْقنَن  َضْرَْألا  ِیتَْأن  اَّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َأ َو 

.میهاکیم نآ  فارطا  زا  مینکیم و  صقان  ار  نیمز  ام  هک  دننیبیمن  مدرم  ایآ  اِهفارْطَأ ، ْنِم  اهُصُْقنَن  َضْرَْألا  ِیتَْأن  اَّنَأ  َنْوَرَی  الَف  َأ 

دص زا  زواجتم  ار  اوه  نآ  تماخض  دشابیم و  نژیسکا  دصرد  تزا و 21  دصرد  بیرق 79  هک  هتفرگ  ارف  اوه  ار  نیمز  هرک  فارطا  و 
نآ رد  دوش  یم  لصاح  هدنز  تادوجوم  سفنت  زا  هک  کینبرک  دـیردینا  زاگ  بآ و  راخب  يرادـقم  زین  و  دـنا ، هدز  نیمخت  رتمولیک 
نیا دروخرب  هجیتن  رد  مشچ  رد  رون  داجیا  و  رتا ، هداـم  زا  تسا  رپ  اوه  دـنیوگیم : نیرخأـتم  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  و  تسا ، دوجوم 

.مشچ بصع  اب  تسا  هدام 

و
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ملاع نیا  قلخ و  نیا  دنادرگیم  یناف  یلاعت  قح  نوچ  هدومرف : هک  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  دیامنیم  لقن  لاصخ  زا  هیلاعلا  هنج  رد 
داجیا هزات  قلخ  و  ملاع ، نیا  زا  ریغ  ار  یملاع  دـنکیم  قلخ  منهج ، رد  ار  منهج  لها  تشهب و  رد  ار  تشهب  لها  دـنادرگ  نکاس  ار و 

ریغ ار  ینامسآ  نیمز و  نیا  زا  ریغ  ار  ینیمز  دنکیم  قلخ  ناشیا  يارب  زا  دننک و  شتسرپ  یگناگیب  ار  وا  هک  رشب  سنج  ریغ  زا  دنکیم 
قح هک  مسق  ادخب  هکلب  هدیرفاین  امش  زا  ریغب  یقلخ  تسا و  هدیرفآ  ار  ملاع  کی  نیمه  ادخ  هک  ینک  نامگ  دیاش  و  نامسآ ، نیا  زا 

مالّـسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  دـیامنیم  لقن  راحب  رد  تیاور  نیمه  هیبش  و  تسا ، هدـیرفآ  مدآ  رازه  رازه  ملاع و  رازه  رازه  یلاعت 
: هدومرف ثیدح  همتاخ  رد  ترضح  نآ  هکنآ  زج 

.دیرفآ دهاوخ  يرگید  نیمز  نیمز  نیا  زا  دعب  ادخ  هک  میوگیمن  امتح 

8 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

ندش محر  لخادب  نز  هفطن  رب  تفرگ  یشیپ  تقبـس و  درم  هفطن  رگا  هک : تسنآ  دوش  یم  دوخ  یئاد  ای  ومعب و  هیبش  دنزرف  هکنیا  و 
، ددرگیم دوخ  همع  ای  ومعب و  هیبش  دنزرف 

9 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

محر لخاد  رتدوز  تفرگ و  یشیپ  نز  هفطن  رگا  و  تسا ، درم  هفطن  زا  وا  بصع  ناوختسا و  گر و  و  دنتسه ) نوخ  مین  اهنآ  نوچ  )
یئادب هیبش  نوخ ) مین  رثا  رد   ) دنزرف دش 

10 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

درز و نز  هفطن  اریز  دنزرف  نخان ) نوخ و  و   ) تشوگ تسوپ و  وم و  تسنز  هفطن  زا  و  دوش ، یم  دوخ  هلاخ  ای  و 
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.تسقیقر

11 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

ریزب نامسآ  زا  ناراب  نوچ  تسا و  مسو  زا  قتشم  نوچ  دنتفگ  ءامس  ار  نامسآ  و 

12 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دش و ففخم  لامعتسا  ترثک  رثا  رد  هک   ) بآ ندعم  ینعی  دندیمان  ءاملا  مسو  ار  نآ  دیآ  یم 

13 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

يزیچ قوف  ام  هک  يزیچ  ره  اریز  دنتفگ  ءامـس  ار  نآ  تسا  نیمز  قوف  ام  دراد و  نیمز  رب  هطاحا  نوچ  هکنیا  ای  و  دـش ، هدـیمان  ءامس 
«. 1 (- » يدنلب ولع و  ینعی  دشاب  ومس  زا  قتشم  هک  دوش  یم  هتفگ  ءامس  واب  تبسن  دشاب 

.دندیمان ایند  ار  نآ  تهج  نیا  زا  تفارش ) تناکم و  بسحب   ) يزیچ ره  زا  تسا  رت ) تسپ  و   ) یند نوچ  ایند  و 

رخأتم لامعا  يازج  و   ) لامعا تافاکم  ازج و  باوث و  تسا  وا  رد  تسا و ) ایند  زا  دـعب   ) هک دـنتفگ  ترخآ  ببـس  نیاب  ار  ترخآ  و 
(. تسلمع زا 

یلاعت يادخ  هک : تسا  نینچ  وا  تقلخ  تیفیک  و  نیمز ، يور ) رهاظ   ) میدأ زا  هدش  قلخ  نوچ  هک  دـندیمان  مدآ  نیا  يارب  ار  مدآ  و 
راومه نیمز  زا  ار  اهنیا  هک  دومرف  و  درز ، و  خرس ، و  هایس ، و  دیفـس ، كاخ ، مسق  راهچ  نیمز  يور  زا  دروایب  هک  لیئربجب  دومرف  رما 

زا  ) سپ نفعتم ، و  روش ، و  خـلت ، و  نیریـش ، بآ ، مسق  راهچ  دروایب  هک  دومرف  رما  واـب  زین  و  درواـیب ، تسـس  تخـس و  راومهاـن و  و 
رد ار  نیریـش  بآ  داد  رارق  و  دومرف ، جوزمم  رگیدـکیب  دوخ  تردـق  تسدـب  ار  اهبآ  اهکاخ و  ناحبـس  يادـخ  دومن ) رـضاح  هکنآ 

ياهشوگ رد  ار  خلت  بآ  و  وا ، ياهمشچ  رد  ار  روش  بآ  و  مدآ ، ناهد 
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.دش هدیرفآ  هدنز  یح و  يدوجوم  يارب )  ) زا نوچ  هک  دندیمان  اوح  تهج  نیا  يارب  ار  اوح  و  وا ، ینیب  رد  ار  نفعتم  بآ  و  وا ،

ار لیباه  دوخ  ردارب  هک  يزور  نآ  رد  دوب ، لیباق  دش  بسا  رب  راوس  هک  یـسک  نیلوا  هک : دوب  نیا  دـنتفگ  دـجإ  بساب  هکنآ  تلع  و 
: تفگ ار  رعش  نیا  نومضم ) هدوب  بسا  رب  راوس  هک  یعقوم   ) زور نآ  رد  تشک و 

«2  » امد سانلا  كرتام  مویلا و  دجا 

______________________________

.هَّللا ءاش  نا  دیایب  اهتلع  رداون  باب  رد  نآ  شیادیپ  دوجو و  یگنوگچ  نامسآ و  رد  قیقحت  ( 1)

ترضح دننام  لیباق  اریز  هدوب  ینایرس  نابزب  رعش  و  دنیامنیم ، بلط  هکلب  ار  نوخ  دننکیمن  كرت  مدرم  هک  زورما  مبای  یم  ینعی : ( 2)
يارعـش زا  یکی  دـیاش  تسناطحق و  نب  برعی  دومن  ملکت  یبرع  نابزب  هک  یـسک  نیلوا  هتفگیم و  نخـس  ینایرـس  نابز  تغلب و  مدآ 

هک دـشاب  لیباق  راتفگ  همجرت  لوا  عرـصم  هک  دوش  یم  هداد  لامتحا  و  هدرک ، همجرت  رعـشب  یبرع  ناـبزب  ار  وا  رعـش  نومـضم  برع 
: دوش یم  نینچ  لوا  عرصم  تروص  نیا  رد  دشاب و  ترضح  نآ  دوخ  مالک  مود  عرصم  دنشاب و  هدرک  همجرت  ترضح 

امد مویلا  دجا 

.ینوخ نتخیر  رد  منکیم  یعس  زورما 

انب مویلا و  دـجا  دوش : یم  نینچ  نآ  ینعم  رعـش و  تسا و  لیباق  زا  رعـش  تروص  نیا  رد  هدـش ، هتـشون  اـنب  اـهباتک و  زا  یـضعب  رد  و 
کی دنیامنب و و  ار  نوخ  مارتحا  كرت  ام  ببسب  مدرم  منک و  رارف  مدآ  مردپ  زا  هک  منکیم  ششوک  یعـس و  زورما  امد ، سانلا  كرت 

ار لیباق  ظفل  و  دشکب ، صاصقب  ار  وا  مدآ  ادابم  هک  هدوب  نآ  يارب  لیباق  رارف  و  دنشکیم ، ار  رگید 
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.دنا هتشون  نیباق  یضعب  رد  نیاق و  تاروت  لثم  اهباتک  زا  یضعب  رد 

14 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

يرـسپ و  دوب ، مدآ  دش  راوس  رطاق  رب  هک  یـسک  نیلوا  نوچ : دنتفگ  دع  رطاقب  و  دـندراذگ ، مان  دـجإ  ار  بسا  مدرم )  ) تهج نیا  زا 
نتفر هار  رد  هاگ  ره  و  دناریم ، ار  رطاق  دـعم  دـشیم  رطاق  رب  راوس  مدآ  تقو  ره  تشاد و  تاناویحب  هقالع  رایـسب  هک  دـعم  مانب  تشاد 

دع رطاقب  دنتخادنا و ) ار  نآ  میم  لامعتـسا  ترثک  هطـساوب   ) مدرم تهج  نیا  زا  دنارب ، ار  وا  ات  دزیم  ادص  ار  دعم  مدآ  درکیم  يدـنک 
ربق ترایزب  دشیم و  راوس  نآ  رب  هک  دوب  اوح  دش  غالا  رب  راوس  هک  یـسک  نیلوا  هک : تسنیا  دنتفگ  رح  غالاب  هکنآ  تهج  و  دـنتفگ ،

شغـالا تفگیم  ار  هملک  نیا  تقو  ره  و  دزوـسیم ) ملد  هآ   ) هارح او  تـفگیم : هار  نـیب  رد  و  تـفریم ، دوـخ ) لوـتقم  دـنزرف   ) لـیباه
رح ار  نآ  دـش و ) ففخم  اـهنآ  ناـبز  رد  نتفگ  داـیز  ببـسب   ) مدرم اذـل  تفریم ، هار  يدـنکب  تفگیمن  نوچ  تفریم و  هار  تعرـسب 

.دندیمان

، دنک عمج  ار  نآ  هک  یسک  يارب  تسا  هودنا ) مه و  هناخ   ) مهراد مهرد  نوچ  هک : دوب  نیا  دنا  هتفگ  مهرد  ار  مهرد  هکنآ  تهج  و 
ار نآ  ادخ  تعاطا  هار  رد  رگا  هصاخ 

15 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

.دنتفگ مهرد  ار  نآ  دش و  ففخم  لامعتسا  ترثک  ببسب   ) اذل دوش ، منهج  شتآ  قحتسم  دیامنن و  قافنا  جرخ و  فرص و 

رد فرـص  دـنک و  عمج  ار  نآ  هک  ره  تسا و  شتآ ) هناخ  ینعی   ) ران راد  نوچ : هک  دوب  نیا  دـندیمان  راـنید  ار  راـنید  هکنآ  تهج  و 
ادخ تعاط 
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ظفل و   ) تفر دهاوخ  منهج  شتآ  رد  دـهدن ) هاکز  مالّـسلا و  هیلع  ماما  كرابم  مهـس  سمخ و  لیبق  زا  نآ  هبجاو  قوقح  و   ) دـیامنن
«. 1 ( » دش هدیمان  رانید  مدرم و  نابز  رد  دیدرگ  ففخم  ران  راد 

ناملـسم نونکا  مدوب و  هتفاـی  تاروت  رد  ار  همه  يدومن  ناـیب  هک  ار  هچنآ  نینمؤـملا ، ریما  اـی  یتـفگ  تسار  درکـضرع  يدوـهی  درم 
.دیدرگ دیهش  نیفص  گنج  رد  ات  دوب  ترضح  نآ  تمدخ  رد  درک و  رایتخا  ار  مالسا  و  موشیم ،

یتسرپ شتآ  شیادیپ  یگنوگچ  تلع و  مود  باب 

درک هدهاشم  لیباق  دش و  لوبق  لیباه  ینابرق  نوچ  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  زا ...  مردـپ  ار  ام  درک  ثیدـح  - 1
ار لیباه  شردارب  ینابرق  شتآ  هبش )  ) هک

______________________________

ءایب دندرک  لدب  ار  لوا  نون  هدوب و  نون ) دیدشتب   ) راند لصا  رد  و  لیعفت ) باب  زا  نون  دیدشتب   ) رند زا  قتـشم  لاد  رـسکب  رانید  ( 1)
تسا و ارآ ) نید   ) برعم رانید  هک  هدش  هتفگ  زین  و  مالک ، مالس و  لثم  تسا  ءاف  حتفب  لاعف  نزو  رب  هک  یئاهردصمب  دوشن  هابتشا  ات 

الط يدوخن  هدـجیه  لاقثمکی  نآ  نزو  هک  یبورـضم  زا  تسترابع  عرـش  حالطـصا  رد  ـالط و  هکـس  يارب  زا  تسا  مسا  ناـک  فیک 
.دشاب

دنا هتفگیم  ماهرد  ار  نآ  شیپ  زا  برعم و  یسراف  ءاه  رسک  ای  حتف و  ءار و  نوکـس  لاد و  رـسکب  مهرد  دیوگ : نیرحبلا  عمجم  رد  و 
هَّللا یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  یمالـسا  مهرد  دـنتخاس و  نزو  کی  ار  همه  فالتخا  کی  رثا  رد  ات  دـنتخاسیم  فلتخم  ياهنزوب  و 

.هتشاد نزو  یعرش  لاقثم  تفه  ددع  هد  ره  هلآ  هیلع و 

16 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

مشخ رد  درکن  لوبق  ار  وا  ینابرق  و   ) دومن لوبق 
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دمآ و وا  شیپ  ناطیش  اذل ) وا  یهارمگ  اوغا و  يارب  درمش  تمینغ  ار  تقو  تسا  رـشب  تداعـس  نمـشد  هناگی  هک  مه  ناطیـش  دش و 
شینابرق هک  دیتسرپ  یم  ار  شتآ  لیباه  تردارب  تفگ ) منادیمن ، داد  باوج  لیباق  دوب  هچ  لیباه  ینابرق  یلوبق  تلع  ینادیم   ) تفگ

ار شتآ  نآ  تفگ  نکیل ) درک و  لوبق  لیباق  ینک ، شتـسرپ  ار  شتآ  دیاب  دوش  لوبق  مه  وت  ینابرق  هک  یهاوخب  رگا  و   ) تفریذـپ ار 
ات دیـشوک  مهاوخ  شتآ  تدابع  رد  ردـقنآ  و  منکیم ، شتـسرپ  شیاتـس و  ار  رگید  شتآ  هکلب  دـیتسرپ ، یم  لیباه  هک  متـسرپ  یمن 

و تخوسب ، ات  دـنکفا  شتآ  نایم  رد  اهینابرق  تخاس و  يا  هدکـشتآ  ناطیـش ) یئامنهارب   ) .دریذـپب و لیباه  ینابرق  دـننام  ارم  یناـبرق 
( زا یـضعب   ) هک دـش  ناـنچ  و  دـنام ، ربـخ  یب  دـیدرگ و  لـفاغ  لـج  زع و  يادـخ  زا  یلکب  هک  دـش  لوغـشم  یتـسرپ  شتآ  هب  ناـنچ 

«1  » .تفای لماک  جاور  یتسرپ  شتآ  نامز  رورمب  و  دندربن ، ثرا  وا  زا  يرگید  زیچ  یتسرپ  شتآ  زج  شنادنزرف 

______________________________

دورمن هک : دنیوگیم  نینچ  ار  شتلع  دیدرگ و  عورش  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  نامز  زا  یتسرپ  شتآ  هک  دنا  هتـشون  یـضعب  ( 1)
ینب تروصب   ) ناطیـش تخوسن ، ترـضح  نآ  تخادـنا و  شتآ  رد  ار  وا  درک و  هیهت  شتآ  دـش  زجاع  میهاربا  جاجتحا  زا  هک  یتقو 

ار امـش  ات  دینک  مارتحا  شتآب  مه  امـش  و  دینازوسن ، ار  وا  ببـس  نیدب  درکیم  عضاوت  شتآب  میهاربا  نوچ  تفگ : مدرمب  دش و ) مدآ 
.دیدرگ عیاش  یتسرپ  شتآ  اذل  دنازوسن ،

زاب میهاربا  ترـضح  نامز  زا  هدـش و  وحم  اـهرطاخ  زا  دـعب  هدوب و  لـیباق  یتسرپ  شتآ  أـشنم  قوف  ثیدـح  قبط  هک  تفگ  ناوتیم  و 
تشک ار  لیباه  لیباق  هکنآ  تلع  و  هتفای ، جاور  هدیدرگ و  عورش 
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یصو ار  لیباه  مدآ  ترضح  دنوادخ  رماب  هک  دوب  تیاصو  تهجب  هکلب  تسا ، روهشم  سانلا  ماوع  نیب  رد  هک  هدوبن  نز  رطاخ  يارب 
هک ار  هچنآ  تردپ  تافو  زا  دعب  دیابیم  وت  دش و  تردپ  یصو  لیباه  ینادیم  ایآ  تفگ : تفر و  لیباق  شیپ  ناطیـش  دینادرگ و  دوخ 

يورب و مدآ  دزنب  دـیاب  تفگ : ناطیـش  منک ، هچ  نونکا  تفگ : لیباق  یـشاب ، وا  نامرف  تحت  رد  ینک و  لمع  دـهدیم  روتـسد  لـیباه 
هتفگب لیباق  .دشاب  نم  يارب  نآ  مسق  کی  دوش و  تمـسق  ود  یثرا  ءایـشا  دننام  تیاصو  دیاب  میتسه و  ردارب  لیباه  نم و  هک  یئوگب 

دوخ یصو  ار  لیباه  ادخ  رماب  دومرف : مدآ  ترضح  ینک ، تمـسق  لیباه  نم و  نیب  ار  تیاصو  دیاب  تفگ : ردپب  درک و  لمع  ناطیش 
یهلا یحوب  رمالا  رخآ  ات  مرادـن ، لوبق  تفگ  لیباق  میاـمنب ، کیرـش  مه  ار  وت  هک  ما  هدرکن  یـصو  ار  وا  دوخ  شیپ  زا  مدـینادرگ و 
لیباه زا  دندرک و  ینابرق  و  دوب ، دهاوخ  نم  یـصو  دش  لوبق  هک  امـش  زا  کی  ره  ینابرق  دـینک و  ینابرق  دـیاب  دومرف  مدآ  ترـضح 
لفاغ دشاب و  یئاهنتب  وا  یصخش  يارب  توبن  تفالخ و  تیاصو و  ات  تشک  ار  لیباه  ناطیش  یئامنهار  روتـسدب و  لیباق  و  دش ، لوبق 
ببس هک  دش  رارکت  لمع  نیا  مه  مالسا  رد  و  تسین ، ناگدنب  هاوخلد  هداراب و  تسا و  دنوادخ  رمأب  تیاصو  توبن و  هک  دوب  نیا  زا 

.دراد همادا  جع )  ) رصع یلو  رورسلا  روفوم  روهظ  ات  هک  تشگ  دیدپ  ناناملسم  نیب  هقرفت  دیدرگ و  یضعب  یهارمگ 

عئارشلا للع  کلذ  یلع  هل  عبات  رخآ  دّمحم و  لآ  دّمحم و  قح  ملظ  ملاظ  لوأ  نعلا  مهللا 
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17 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  / 

یتسرپ تب  شیادیپ  یگنوگچ  تلع و  موس  باب 

ْمُکَتَِهلآ َو ال َّنُرَذَـت  اُولاق ال  َو  هیآ : ریـسفت  عقوم  رد  دومرفیم ، هک  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  زا ...  مردـپ  ارم  درک  ثیدـح  - 1
هک حون ) ترضح  نامز   ) دندوب یناگدنب  رسن : و  قوعی ، و  ثوغی ، و  عاوس ، و  دو ، ًارْـسَن ، َقوُعَی َو  َثوُغَی َو  ًاعاوُس َو ال  ادَو َو ال  َّنُرَذَت 

دندومن يراز  هجـض و  دندش و  هدرـسفا  رطاخ  نیگمغ و  اهنآ  هلیبق  هفیاط و  دنتفر  ایند  زا  نوچ  و  دندومنیم ، ار  یلاعت  يادخ  تدابع 
دمآ و ناشیا  دزنب  درمش و ) تمینغ  ار  تقو  تسا  رـشب  تدابع  يوقت و  تداعـس و  نمـشد  هناگی  هک   ) ناطیـش دنتـسیرگ ، تخـس  و 

یئاهتب امش  يارب  نم  دیزادنین ) تمحزب  ار  دوخ  دینکن و  هیرگ  ردق  نیا   ) تفگ

18 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

یئاهتب ناطیش  دندرک و ) لوبق  لهاج  مدرم  نآ   ) دیئامن تدابع  ار  ادخ  دیناوتب  دیوش و  مارآ  دیریگب و  سنا  اهنآب  ات  مزاسب  اهنآ  هیبش 
، دنتشاذگیم دوخ  لباقم  ار ) اهتب  ناطیش  روتسدب   ) تدابع ماگنه  مدرم  نآ  تخاسب و  رسن ، قوعی ، و  ثوغی ، و  عاوس ، و  دو ، هب ، هیبش 
ار هیور  نیا  دندرب و  اهقاطاب  مه  ار  اهتب  نآ  اوه ) يدرس  سرت  زا  دنتفریم  دوخ  ياهقاطاب  هک   ) دش یگدنراب  ناتـسمز و  لصف  نوچ  و 

میئامن يوریپ  دوخ  ناردپ  زا   ) دیاب مه  ام  دندومنیم و  تدابع  ار  اهنیا  ام  ناردپ  دنتفگ  دش  هک  ناشنادنزرف  نامز  دندرم و  ات  دنتـشاد 
ادَو َو ال َّنُرَذَـت  َو ال  هیآ : تسا  نیمهب  هراشا  و  دـیدرگ ) عورـش  تفای و  جاور  یتسرپ  تب  هتفر  هتفر  و   ) مینک تداـبع  ار ) اـهتب  نیا  و 

، ًارْسَن َقوُعَی َو  َثوُغَی َو  ًاعاوُس َو ال 
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«. 1  » ار رسن  قوعی و  ثوغی و  عاوس و  دو و  ياهتب  مینک  اهر  دیابن  زگره 

دندیمان فالخ  ار  دیب  تخرد  هکنآ  تلع  مراهچ  باب 

دندیمان فالخ  ماش ) لها  تغلب   ) ار دیب  تخرد  هکنآ  تلع  دومرفیم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هک  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 1
رب ناتـسرپ ) تب  هب  تب  نتخاـس  میلعت  يارب  لکـش  ظاـحل  زا   ) ار عاوس  تب  تروـص  تخرد  نآ  بوـچ  زا  ناطیـش  نوـچ  هک  تسنآ 

دندیمان باتک ) نزو  رب   ) فالخ ار  دیب  تخرد  دش و ) ملع  مسا و  نیا   ) اذل تخاس  دو  تب  فالخ 

______________________________

موق دـیدرگ و  تلاـسرب  ثوعبم  هک  یتقو  لـیلخ  نب  لیعامـسا  ترـضح  هک  دـش  تهج  نیا  زا  یتسرپ  تب  تلع  دـنیوگ  یـضعب  ( 1)
لیعامـسا ترـضح  توف  زا  دـعب  و  دـندرک ، لوبق  زین  اـهنآ  درک و  توعد  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دوخ  ردـپ  نیدـب  ار  مهرج 

هبعک هناخب  یصاخ  هقالع  نوچ  و  دنور ، نوریب  هکم  زا  هک  دندش  راچان  ناشیا  زا  یضعب  هک  يروطب  دش  ادیپ  موق  نآ  نیب  یتافالتخا 
هجیتنلاب دنداهن و  یم  دوخ  لباقم  رد  تدابع  عقوم  هک  يوحنب  دندومنیم  مارتحا  دنتشادرب و  يراگدای  ناونعب  یگنس  کی  ره  دنتشاد 

يوریپ دیاب  مه  ام  دندیتسرپیم و  ار  اهگنـس  نیا  ام  ناردپ  دنتفگ  هک  اهنآ  يدعب  لسن  رد  هصاخ  تفای  جاور  یتسرپ  تب  نامز  رورمب 
.میئامن شیاتس  ار  اهگنس  نیا  مینک و  دوخ  ناردپ  زا 

19 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

.میدومن رکذ  میدرک و  باختنا  ار  نآ  تجاح  لحم  ام  نکیل  دوب و  ینالوط  ثیدح  نیا  هک  قودص ) همالع   ) دیوگ نینچ 

دنراد رفنت  رگید  کی  زا  تاناویح  هکنآ  تلع  مجنپ  باب 

زا هچ  ره  ناگدـنرد و  ناگدـنرپ و  یـشحو و  تاناویح  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار ...  ام  دـندومن  ثیدـح  - 1
تاناویح و  تشک ، ار  لیباه  لیباق  هک  ینامز  ات  دندوب  رگید  کی  طولخم  هدومرف  قلخ  دنوادخ  هک  تاناویح  عاونا ) ماسقا و  )
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سنا وا  اب  تسویپ و  دوخ  لکش  سنج و  مهب  یناویح  ره  و  دندش ، ادج  رگید  کی  زا  دمآ و  دیدپ  ناشیا  نیب  رفنت  دندمآرد و  عزفب 
«. 1  » درک رارف  دوخ  سنج  لکش و  ریغ  زا  درک و  ادیپ 

تاناویح زا  دنتسه  رت  تسپ  رتدب و  یضعب  هکئالم و  زا  دنارتهب  مدرم  زا  یضعب  هکنآ  تلع  مشش  باب 

ماقم قحب و  برق  تهج  زا  هکئالم  هک : قداص  ترضح  زا  مدیـسرپ  تفگ  هک  نانـس  نب  هَّللا  دبع  زا  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 1
.مدآ ینب  ای  دنرترب  لضفا و  تلزنم ) و 

رارق و  هریغ ) یـسنج و   ) توهـش نودب  ار  لقع  هکئالم  يارب  هداد  رارق  دـنوادخ  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا  هدومرف  دومرف :
مدآ ینب  زا  هک  ره  سپ  ار ، توهش  مه  لقع و  مه  مدآ  ینب  يارب  هداد  رارق  و  لقع ، نودب  ار  توهش  تاناویح  يارب  هداد 

______________________________

تهج نیا  زا  ار  یـشحو  تاناویح  دیوگیم : دوخ  باتک  رد  میهاربا  نب  یلع  نب  دّمحم  هک  دیامنیم  لقن  راحب  رد  یـسلجم  همالع  ( 1)
.دمآ نیمزب  درک و  طوبه  هک  ینامز  مدآ  ترضح  زا  دندش  ناساره  دندرک و  تشحو  نوچ  هک  دنتفگ  یشحو 

20 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

رت و تسپ  تاناویح  زا  دـنک  یتدایز  شلقع  رب  شتوهـش  یـسک  ره  و  تسلـضفا ، رتهب و  هکئالم  زا  شتوهـش  رب  دوش  بلاـغ  شلقع 
بذعم تاناویح  تسبذعم و  تمایق  رد  زین  دنوشیمن و  بکترم  تاناویح  هک  دوش  یم  بکترم  ار  لامعا  زا  یـضعب  اریز   ) تسا رتدـب 

«1 (- » دنتسین

______________________________

ار لقع  و  ار ، هکئالم  دومرف  قلخ  دنوادخ  هدومرف : هک  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نایب  قوف  تیاور  دـننامه  ( 1)
ار مدآ  ینب  دیرفآ  و  ار ، توهش  تشاد  ررقم  ناشیا  رد  ار و  تاناویح  دیرفآ  و  داد ، رارق  ناشیا  رد 
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تسا رتالاب  تدهاجم ) تدابعب و   ) شتوهش رب  وا  لقع  درک  ادیپ  هبلغ  هک  یـسک  ره  سپ  ار  توهـش  لقع و  دومرف  ررقم  ناشیا  رد  و 
بولغم وا  لـقع  یناـسفن ، ياوه  تعباـتم  یـصاعم و  ترثـک  هطـساوب   ) شلقع رب  وا  توهـش  درک  ادـیپ  هبلغ  هک  یـسک  هکئـالم و  زا 

: هدومرف هک  تسا  یهلا  راتفگ  ترـضح  نآ  نایب  هلمج  نیا  دییأت  و  دوب ، دهاوخ  رت  تسپ  تاناویح  زا  دشن ) وا  وریپ  سفن  هدـیدرگ و 
هکلب دنتـسه  تاناویح  دننامه  دندومن  هانگب  هدولآ  ار  دوخ  نماد  دـندش و  سفن  ياوه  وریپ  هک  نانآ  ُلَضَأ ، ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  َِکئلوُأ 

.دنرت تسپ  رت و  هارمگ 

یناسک اهنآ  دـنراد و  ناربمغیپ  هب  تهابـش  یمـسق  دنمـسق ، هس  رب  نم  تما  هدومرف : دوخ  تما  فیرعت  نایب و  رد  ترـضح  نآ  زین  و 
رب تمه  هک  دنتـسه  یناسک  ناشیا  دـنا و  هکئالم  هیبش  یتمـسق  و  نداد ، هاکز  ندـناوخ و  زامن  رب  تسفورـصم  ناـشتمه  هک  دنتـسه 

ندیباوخ ندـیماشآ و  ندروخب و  هجوت  طقف  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  دـنتاناویحب و  هیبش  یتمـسق  و  دـنراد ، لیلهت  ریبکت و  حـیبست و 
.دنراد

: تسا روطسم  مالّسلا  هیلع  ریمأ  ترضحب  بوسنم  ناوید  رد  و 

عومسم عوبطمف و  نیلقع  لقعلا  تیأر 

ریاـس زا  ناـسنا  هک  تسا  نیمه  ببـسب  شنیرفآ و  لـصأ  زا  هدروآ  دوخ  اـب  یمدآ  هک  یتاذ  یعیبـط و  یکی  تسا  مسق  ود  رب  لـقع  : 
نینچ نیا  و  دوش ، لصاح  یملع  ریغ  یملع و  بلاطم  اـیاضق و  عامتـسا  هبرجت و  بسکب و  هک  یبسک  مود - تسا - زاـتمم  تاـناویح 
هدولآ تسرد و  ياهرادرک  راتفر و  حیحص و  شناد  ملع و  ددمب  دوش  یم  مکحم  زورب  زور  دسریم و  مهب  غولب  نامزب  کیدزن  لقع 

رد لقع  ود  ره  نیا  و  ندشن ، هانگب 
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دـنا و هدرک  فیلکت  نآ  صقن  لامک و  ردـقب  دنـشابیم و  صقان  ياراد  یـضعب  لـماک و  ياراد  یـضعب  هک  تسه  تواـفتم  ناـمدرم 
.درادن هرهب  چیه  یبسک  لقع  زا  دشابن  یتاذ  یعیبط و  لقع  ار  هک  ره  و  تفرگ ، دنهاوخ  باسح  تمایق  رد  نآ  هزادناب 

21 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

هکئالم مامت  زا  دنلضفا  ع )  ) همئا ناربمغیپ و  هکنآ  تلع  متفه  باب 

هیلع و هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما - ترـضح  زا  شمارک  ءابآ  زا  اضر  ترـضح  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 1
لـضفا امـش  هَّللا  لوسر  ای  درکـضرع : مالّـسلا  هیلع  یلع  نم ، زا  رت  یمارگ  لـضفا و  اریـسک  دـنوادخ  هدومرفن  قلخ  دومرفیم : هک  هلآ 

.لیئربج ای  دیتسه 

تلیـضف ناشیا و  یمامت  رب  ارم  هداد  تلیـضف  و  نیبرقم ، هکئالم  رب  ار  دوخ  نیلـسرم  ءایبنا و  هداد  تلیـضف  راگدرورپ  یلع  اـی  دومرف :
.دنتسه ام  ناتسود  مداخ  ام و  مداخ  هکئالم  و  تسا ، وت  زا  دعب  همئأ  يارب  سپس  وت و  يارب  نم  زا  دعب 

هک یناسک  يارب  دـننکیم  ترفغم  بلط  ار و  دـنوادخ  دـنیامنیم  شیاتـس  دـمح و  نآ  فارطا  هکئالم  شرع و  هلمح  هکئالم  یلع  اـی 
(. دننادیم ادخ  تجح  یلو و  ار  ام  هک   ) ام تیالوب  دنروایب ) و   ) دنا هدروآ  نامیا 

هک هچنآ  اب   ) ار نیمز  نامـسآ و  منهج و  تشهب و  و  اهنآ ) دالوأ  و   ) اوح مدآ و  دومرفیمن  قلخ  یلاعت  يادـخ  میدوبن  ام  رگا  یلع : ای 
حـیبست و یـسانشادخ و  رد  هکئالم  رب  میتفرگ  یـشیپ  تقبـس و  هکنآ  لاح  هکئالم و  زا  میـشابن  لضفا  اـم  هنوگچ  و  تسا ) اـهنآ  رد 

.دنوادخ سیدقت  لیلهت و 

«1  » دوب ام  حاورا  درک  قلخ  ادخ  هک  يزیچ  نیلوا  هک : دش  نیا  ام  تقبس  تلع  و 

______________________________

لوا هک  دوش  یم  مولعم  تیاور  نیا  زا  ( 1)
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یلقع و لیالد  اب  ناربمغیپ  مامت  رب  ترضح  نآ  تیلضفا  تسا و  مالّسلا  مهیلع  همئأ  يوبن و  ترـضح  سدقم  دوجو  رون  هَّللا  قلخ  ام 
هک تسا  رابخا  زا  یضعب  رد  و  تسین ، یفخم  عبتتم  ققحم و  رب  هدیدرگ و  تباث  یلقن 

حول هَّللا  قلخ  ام  لوا 

یضعب رد  اوه و  یضعب  رد  لقع و  یضعب  رد  رون و  یضعب  رد  ادخ و  لوسر  حور  یضعب  رد  شرع و  یـضعب  رد  ملق و  یـضعب  رد  و 
کی ره  هک : درک  هیجوت  نینچ  دوش  یم  ار  تایاور  نیا  عومجم  هک  تسنیا  دسریم  نم  رطاخب  هک  هچنآ  و  تیشم ، یـضعب  رد  بآ و 

رگید زیچب  تبسن  اهنیا  زا 

هَّللا قلخ  ام  لوا 

هک یلاح  رد  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  سدقم  دوجو  رون  رخآ  ات  لوا  زا  دوجو  ملاوع  هیلکب  تبسن  الثم  دنتسه ،
تاقولخم زا  یـضعب  هکئالم و  لیبق  زا  دوش  یم  ناـشیاب  یحو  هک  یناـسک  نآـب  تبـسن  و  هدوب ، ترـضح  نآ  رون  اـب  مأوت  همئا  راونا 

رگید هکئالم  لیئربج و  لیبق  زا  دنناسریم  ار  یحو  دنوادخ  فرط  زا  هک  یناسکب  تبـسن  و  تسحول ، هریغ  لسع و  روبنز  دننام  رگید 
نیمه باب 77  مشش  تیاور  ار  بلطم  نیا  دنکیم  دییأت  بآ و  رصانع  یلفس و  ملاعب  تبسن  و  شرع ، يولع  ملاعب  تبسن  و  تسا ، ملق 

، اوه دنشابن  بجاح  هک  هفیطل  ماسجأب  تبسن  و  باب 96 ، ثیدح 10  رد  دیایب  هک  نانچ  لقع  نییناحور  تادرجمب و  تبـسن  باتک و 
: هدومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  و  تیشم ، ءایبنألا  متاخ  سدقم  دوجو  رون  تقلخ  زا  سپ  یهلا  لاعفا  هیلکب  تبسن  و 

هیشملاب ءایشالا  قلخ  مث  اهسفنب  هیشملا  هَّللا  قلخ 

قلخ ار  تیشم  دنوادخ  ، 
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دیرفآ تیشمب  ار  ءایشا  یمامت  دومرف و 

23 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

روصت وا  يارب  یلحم  هک  تسنآ  زا  رتگرزب  ادـخ  هک  دـننادب  ات  میتفگ  ریبکت  دـندومن : هدـهاشم  ار  اـم  ماـقم  لـحم و  تمظع  نوچ  و 
.دسریمن وا  لحم  یگرزبب  یسک  و  دوش ،

: میتفگ دندید  دوب  هدرک  تیانع  امب  ادخ  هک  ار  ام  تردق  تزع و  نوچ  و 

هَّللاب الا  هوق  لوح و ال  ال 

.دنوادخ زا  رگم  میرادن  يا  هوق  لوح و  ام  هک  هکئالم  دننادب  ات  ، 

: میتفگ دوب ، هدومرف  تمحرم  امب  دنوادخ  هک  یئاهتمعن  دندومن  هدهاشم  نوچ  و 

هَّلل دمحلا 

: دنتفگ زین  هکئالم  سپ  دیامرفیم ، فطل  هک  یئاهتمعن  لباقم  رد  تسا  شیاتس  دمح و  راوازس  دنوادخ  هک  دننادب  ات  ، 

هَّلل دمحلا 

.دنوادخ دیجمت  لیلهت و  حیبست و  یگناگی و  تفرعمب و  دنتفای  تیاده  ام  ببسب  و  ، 

دننک هدجس  هک  هکئالمب  دومرف  رما  و  داد ، رارق  وا  بلص  رد  تناما  هعیدوب و  ار  ام  ار و  مدآ  دومرف  قلخ  ام  تقلخ  زا  سپ  دنوادخ  و 
هنوگچ سپ  میدوب ، وا  بلـص  رد  نوچ  دوب  ام  مارتحا  میظعت و  يارب  مارکا و  مدآ  يارب  ادخ و  تدابع  يارب  ناشیا  هدجـس  و  مدآ ، رب 

.مدآ ام ) همه  ردپ   ) رب دندومن  هدجس  اهنآ  یمامت  هکنآ  لاح  میشابن و  هکئالم  زا  لضفا  ام 

دعب و  تفگ ، هبترم  ود  ار  یلـصف  ره  تفگ و  هماقا  ناذا و  لیئربج  اهنامـسآب  دنوادخ )  ) ارم درب  الاب  داد و  جورع  نوچ  هکنآ  رگید  و 
ار ناربمغیپ  دنوادخ  اریز  يرآ  تفگ  وت ، رب  موش  مدـقم  ایآ  متفگ : زامن ) تمامإ  يارب   ) دّـمحم ای  تسیاب  شیپ  تفگ : نمب  مامتإ  زا 

صوصخم یصاخ  تلیضف  کیب  ار  وت  و  هداد ، يرترب  تلیضف و  هکئالم  یمامت  رب 
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میوگیمن ربکت ) تاهابم و  و   ) رخف يور  زا  ار  دوخ  یگرزب  نیا  .مدـناوخ و  زاـمن  هکئـالم  اـب  مداتـسیا و  شیپ  تهج  نیا  زا  هدومرف ،
تفگ نمب  داتسیا و  لیئربج  رون و  زا  یباجحب  میدیسر  ات  میتفر  الاب  زامن ) زا  سپ   ) و تسیئادخ ) رکش  تمعن و  نایب  تهج  زا  هکلب  )

هک نم  دح  ياهتنا  دّـمحم  ای  تفگ  يوشیم ، ادـج  يراذـگیم و  اهنت  ارم  یعـضوم  تقو و )  ) نینچ رد  لیئربج  يا  متفگ  دـیورب ، امش 
درک هطاحا  يرون  ارم  سپ  تخوس ، دهاوخ  میاهلاب  منک  زواجت  یتشگنا ) دنب  ردقب   ) رگا تسناکم و  نیمه  ات  هدومرف  ررقم  دـنوادخ 

دش ادن  نمب  و  دوب ، یلاعت  يادخ  هدارا  هک  یئاجنآ  ات  مدش  هدرب  رون  رد  تعرسب  و 

24 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

( هک دنوادخ  فرط  زا  )

دّمحم ای 

متفگ ، 

تیلاعت تکرابت و  کیدعس  کیبل و 

: دش باطخ  نمب  ادن  نآ  زا  سپ  ، 

دّمحم ای 

رد یتسه  نم  هفیلخ ) و   ) رون وت  انامه  شاب ، هتـشاد  لکوت  نمب  نک و  تداـبع  ارم  طـقف  سپ  وت ، راـگدرورپ  منم  نم و  هدـنب  یئوت  ، 
يارب و   ) وـت ناوریپ  ناـعباتم و  وـت و  يارب  نیمز و  رد  یتـسه  نم  تجح  متاـقولخم و  يوـسب  یتـسه  نم  هداتـسرف  و  مناگدـنب ، ناـیم 

مدـیرفآ حـلاص ) ناگدـنب  ءایبنا و  و   ) وت نانمـشد  نافلاخم و  يارب  و  ار ، تشهب  مدومن  قلخ  وت ) زا  شیپ  حـلاص  ناگدـنب  ناربمغیپ و 
ياهرجا اـهباوث و  میاـمنیم ) اـطع  و   ) مدومن بجاو  ناـشیا  نایعیـش  يارب  ار و  دوخ  تمارک  مدومن  مزـال  وت  ءایـصوا  يارب  ار و  منهج 

رظن  ) هدش هتـشون  نم  شرع  قاس  رد  وت  ءایـصوا  ياهمان  دّمحم ، ای  دش : ادن  نمب  دـننایک ، نم  ءایـصوا  ایادـخ  متفگ  ار ، دوخ  گرزب 
رد نک )
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ره رد  رطـس و  هدزاود  رد  هک  مدـید  رون  هدزاود  مدرک  رظن  شرع  قاسب  مدوب  هملاکم ) ماقم  رد   ) مراـگدرورپ هاگـشیپ  رد  هک  یلاـح 
، دوب نم  تما  يدهم  اهنآ  رخآ  بلاط و  یبا  نب  یلع  مان  ناشیا  لوا  هک  دوب ، هدش  هتشون  نم  ءایـصوا  زا  یکی  مان  زبس  طخ  اب  يرطس 
نیمز و رد  وت  زا  دعب  نم  ججح  ءایفـصا و  ءابحا و  ءایلوا و  دنیاهنیا  دّمحم  ای  دمآ : باطخ  نم ، زا  دعب  ءایـصوا  دنیاهنیا  ایادخ  متفگ 

.وت زا  دعب  نم  قلخ  نیرتهب  وت و  ءافلخ  ءایصوا و  دنناشیا 

، منادرگیم یلاع  مربیم و  الاب  ار  دوخ  هقح  تاملک  ار و  دوخ  نید  مهدیم  هبلغ  میامنیم و  رهاظ  ناشیا  هطساوب  مسق  ملالج  تزعب و  و 
وا فرصت  هطیحب  منانمشد و  دوجو ) رفک و  روج و  ملظ و   ) زا ار  نیمز  منکیم  كاپ  جع )  ) يدهم ترـضح   ) ناشیا يرخآ  ببـسب  و 

بابسا هیلک  منادرگ و  وا  رخسم  ار  اهربا  اهداب و  و  « 1  » ار نیمز  ياهبرغم  اهقرشم و  مهدیم 

______________________________

قرشم دوخ  قفاب  هبسنلاب  يا  هدکهد  رهش و  ره  نوچ  تسا  ایند  ياه  هدکهد  اهرهش و  برغم  قرشم و  اهبرغم  اهقرـشم و  زا  دارم  ( 1)
نیا و  دـنراد ، هناگادـج  یموجن  رادـم  هک  تسه  مه  يرگید  ياه  نیمز  ام  نیمز  هرک  زا  ریغ  هکنیا  رب  تسلیلد  زین  و  دراد ، برغم  و 
تیب لها  هدومن و  دزـشوگ  امب  دـیجم  نآرق  هدـیدرگ و  تباث  اهنرق  زا  دـعب  هک  تسا  توبن  نادـناخ  رابخا  نآرق و  تازجعم  زا  یکی 

ار قیاقح  تالآ  بابـسا و  نودـب  دـنا و  هدرک  اـمن  وشن و  هدوبن  مهارف  هزورما  لـئاسو  هجو  چـیهب  هک  برعلا  هریزج  رد  هک  تمـصع 
مهف و روخ  رد  هک  ردقنآ  هتسناد و 
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ینعی هذـه ) مکنئادـمک  نئادـم   ) هدومرف بکاوکب  عجار  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریمأ  هک  نانچ  دـنا  هداد  ربخ  شیپ  زا  هدوب  رـشب  كرد 
(. دراد ینینکاس  هک   ) امش ياهتکلمم  اهرهش و  دننام  دنتسه  یئاه  تکلمم  ای  یئاهرهش و  اهنآ 

عالطا اهنآ  دوجو  زا  امـش  هک  نانچمه  تسه  مه  یمدآ  ینب  دننادیمن  هک  اضف  نیا  رد  تسیتاقولخم  ار  يادخ  هک : دنا  هدومرف  مه  و 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ءاوکلا  نبا  هک  نومـضم  نیدب  دیامنیم  لقن  دیدج ) ط  - 10  ) راحب رد  یسلجم  همالع  دیرادن 

نیا ِبِْرغَْملا ، ِقِرْـشَْملا َو  ُّبَر  و  ِْنَیبِْرغَْملا ، ُّبَر  ِْنیَقِرْـشَْملا َو  ُّبَر  و  ِبِراغَْملا ، ِقِراشَْملا َو  ِّبَِرب  دـیامرفیم : نآرق  رد  ادـخ  هک  دیـسرپ 
برغم قرشم و  ِْنَیبِْرغَْملا ، ُّبَر  ِْنیَقِرْـشَْملا َو  ُّبَر  زا  دارم  دومرف : وا  شنزرـس  زا  سپ  ترـضح  نآ  تسا ، هنوگچ  تسیچ و  فالتخا 

و تسین ، ناکم  کی  رد  لصف  ود  نیا  رد  باتفآ  بورغ  عولط و  اریز  تسا ، ناتسبات  ناتسمز و  لصف 

براغملا قراشملا و  بر 

نیمه يارب  دنکیم و  بورغ  عولط و  اهجرب  نیا  زا  یکی  رد  يزور  ره  رد  هک  تسا  دیـشروخ  جرب  جنپ ) و   ) تصـش دصیـس و  دارم  ، 
و بش ، زور و  يدنلب  یهاتوک و  تسا 

برغملا قرشملا و  بر 

برغم قرشم و  تسنیا  دومرف : برغم و  قرشم و  فرطب  دومرف  هراشا  تسا و  مولعم  همه  رب  ، 

25 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

ار دـیحوتب )  ) توعد ات  میامن  ددـم  ار  وا  مناگتـشرف  اب  منک و  يرای  ار  وا  منایرکـشل  اـب  مهد و  وا  تسدـب  ار  نیمز ) يور  لـئاسو  (و 
همادا یگـشیمه و  ار  وا  کلم  یهاشداپ و  نآ  زا  سپ  و  نم ، دـیحوت  یگناگیب و  ندومن  رارقاب  ار  مدرم  دـیامن  عمج  دـنک و  راکـشآ 

و مهدیم ،
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«. 1  » منادرگب تسدب  تسد  منادرگیم و  تبونب  مناتسود  نیب  ار  راگزور  يرادمامز ) یهاشداپ و   ) تمایق زور  ات 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  رب  لیئربج  تقو  ره  هک : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدـح  - 2
شیپ رد  مالغ  دننام  ترضح  نآ  تمدخ  رد  لباقم و  دشیم ، دراو 

______________________________

مالّسلا مهیلع  همئا  تعجرب  تسا  هراشا  ( 1)

26 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

.دیدرگیمن دراو  شترضح  رب  ترضح  نآ  نذا  نودب  هاگ  چیه  تسشن و  یم  شیالوم 

هوک هلق  ناظفاحم  تلفغ  رثا  رد   ) ناناملسم هک  یتقو  دحا  گنج  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 3
دنداهن و تمیزهب  ور  دندش و ) ناساره  دندرک و  تشحو  دش  هتشک  ربمغیپ  دنتفگیم  هک  نیکرـشم  ناطیـش و  يادص  ندینـش  دحا و 

نب سوا  نب  كامـس   ) هناـجد وبا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  دـندراذگ ، اـهنت  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـندرک و  رارف 
هیلع و هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دندنام  یقاب  ترـضح  نآ  تمدخ  تسا ) جرزخ  هلیبق  زا  یمان و  ناعاجـش  هباحـص و  ناگرزب  زا  هشرخ 

اهنآـب ورب و  زین  وت  دومرف : ترـضح  نآ  منیب ، یم  درک : ضرع  دـندرک ) رارف  هک   ) ار دوخ  موق  ینیب  یم  اـیآ  دومرف : هناـجد  وبا  هب  هلآ 
کک یهاگ  ات  دنام  مهاوخ  نم  دندرک  رارف  ناشیا  رگا  منک ، رارف  نونکا  هک  مدوب  هدرکن  تعیب  نینچ  نیا  نم  درکـضرع  وش ، قحلم 

درکضرع يوش ، قحلم  دوخ  هلیبق  موقب و  یهاوخب  رگا  متشادرب  وت  زا  ار  دوخ  تعیب  دومرف : ترضح  نآ  موش  دیهش  امـش  باکر  رد 
هک دننک  تیاکح  دنوش و  عمج  رگید  کی  درگادرگ  مدرم  هک  موریمن  نم  مسق  ادخب 
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.دومرف شقح  رد  ریخ  ياعد  ترضح  نآ  ما ، هدرک  رارف  ما و  هتشاذگ  اهنت  ار  امش  نم 

دمآ یم  ادخ  لوسر  دصقب  نمـشد  هک  فرط  ره  زا  درکیم و  گنج  ترـضح  نآ  يور  شیپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و 
ریما ریـشمش  هک ) تفای  تدـش  رازراـک  ردـقنآ   ) دـندش و حورجم  هتـشک و  ناکرـشم  زا  يداـیز  دادـعت  هکنیا  اـت  دومنیم  درط  عفد و 

دگنجیم و ریشمش  اب  درم  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  .دش  هتـسکش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
گنج لوغـشم  یلع  داد و  واـب  ار  مدود ) ریـشمش   ) راـقفلا وذ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هدـش ، هتـسکش  نم  ریـشمش 

: درک ادن  نامسآ  زا  يدانم  دندینش  هک  دومنیم ، عفد  لوسر  ترضح  زا  ار  ناکرشم  هتسویپ  دیدرگ و 

یلع الإ  یتف  راقفلا و ال  وذ  الإ  فیس  ال 

نآ دـنکیم ، راکـشآ  یلع  هک  تسیردارب  يدرمناوج و  تاـساوم و  نیا  هَّللا  لوسر  اـی  درکـضرع : ربمغیپب  دـیدرگ و  لزاـن  لـیئربج  ، 
: تفگ لیئربج  یلع ، زا  نم  تسنم و  زا  یلع  يرآ  دومرف : ترضح 

امکنم انا 

: تفگ لیئربج  هکنیا  هر ) قودص  خیش   ) باتک نیا  فنصم  دیوگ  نینچ  مرفن  ود  امش  زا  زین  نم  ، 

27 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

امکنم انأ 

اهنآ زا  لـضفا  لـیئربج  رگا  نیا  رب  اـنب  دـننادب ، ناـشدوخ  وزج  ار  وا  هک  ربـمغیپ  زا  هدومن  شهاوخ  هدرک و  هک  تسیئوزرآ  اـنمت و  ، 
دـشاب رت  تسپ  دوخ  هبتر  زا  هک  یماـقم  يوزرآ  و  دروآ ، یمن  دورف  دوخ  هجرد  زا  ار  دوخ  درکیمن و  ار  شهاوخ  اـنمت و  نیا  دوـبیم 

(. تسلطاب تسا ، رترب  لضفا و  رشب  زا  هکئالم  دیوگیم : هک  یسک  لوق  سپ   ) دومنیمن

ام دندرک  ثیدح  - 4
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دـش زامن  تقو  دـندرب و  جارعمب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یتقو  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار ... 
شیپ وت  دومرف  ترـضح  نآ  تمامإ ) يارب   ) دـیوش مدـقم  هَّللا  لوسر  اـی  تشاد  ضورعم  و  تفگ ، هماـقا  ناذا و  زاـمن  يارب  لـیئربج 

نوچ  ) وا دالوا  رب  دش  میناوتیمن  مدـقم  رـشبلا  وبا  مدآ  رب  ندومن  هدجـسب  میدـش  رومأم  هک  ینامز  زا  هکئالم )  ) ام درکـضرع  تسیاب ،
(. تسلضفا دجاس  رب  دوجسم 

يا هتشرف  ود  دومرفیم : هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  مدینـش  تفگ  هک  رـسای  رامع  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 5
هیلع یلع  لامعا  طباض  ظفاح و  هکنیا  رب  دـنیامنیم  رخف  دنتـسه  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  لاـمعا  تبث  ظـفح و  رب  رومأـم  هک 

تدـم رد  زگره  ترـضح  نآ  اریز  دنـشابیم ، مدرم  ریاس  لامعا  طبـض  تبث و  ظفح و  رومأم  هک  یناگتـشرف  یقاب  رب  دنتـسه  مالّـسلا 
«. 1  » هدادن ماجنا  دشاب  دنوادخ  بضغ  مشخ و  طخس و  بجوم  هک  ار  یلمع  دوخ  یگدنز 

______________________________

تلع دیسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یقیدنز  هک  دیامنیم  لقن  یـسربط  جاجتحا  زا  راحب  ( 323 - 5  ) رد یـسلجم  همالع  ( 1)
رارـسأب و ملاع  تسه و  یئادـخ  هک  دیـشابیم  دـقتعم  امـش  هکنیا  اب  دنتـسه  ناسنا  لامعا  طبـض  تبث و  رومأـم  هتـشرف  ود  هک  تسیچ 

لمع دنهاوخب  هک  یعقوم  ناگدنب  اریز  هدومرف  ررقم  هک  تسا  دـنوادخ  فطل  زا  نیا  دومرف : تسا ، مدرم  راکـشآ  یفخم و  ياهراک 
تداهـش تمایق  رد  درک و  دـنهاوخ  تبث  هتـشرف  ود  تسا و  اهنآ  لامعا  رظان  ادـخ  هک  دـنوشیم  نیا  هجوتم  دـنوش  بکترم  ار  یتشز 

تشز لمع  نآ  بکترم  تسنکمم  هجیتنلاب  دنهدیم و 
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دوخ نیا  ددرگیم و  تبث  دوشیمن و  شومارف  دنداد  ماجنا  ار  يریخ  وکین و  لمع  رگا  دنیامنیم  رکف  هکنآ  رگید  دـنوشن و  نآ  لاثما  و 
.دوش یم  وکین  ياهراک  ریخ و  لامعا  نداد  ماجنا  ثعاب  بلق و  تیوقت 

زا اـه  هکئـالم  هک  تسنآ  يارب  دـنوشیم  ضوع  دـشابیم  مدرم  لاـمعا  تبثب  رومأـم  هک  یئاـه  هکئـالم  زور  بش و  رد  هکنآ  تهج  و 
دنوشن ربخاب  مدرم  تشز  لامعا 

28 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

یتهج تلع و  يارب  رگم  مالسا ) رد   ) يروتسد مکح و  چیه  هدشن  هداد  رارق  هکنیا  رد  متشه  باب 

لالح و ندوب ) لعج و  تلع   ) زا مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  مدیـسرپ  تفگ  هک  جارد  نب  لیمج  زا  مردـپ  ارم  درک  ثیدـح  - 1
(. لاعفا ءایشا و   ) مارح

دروم هک   ) یتمکح تلع و  يارب  زا  رگم  مارح  لالح و  زا  يزیچ  رگید ) هقح  نایدأ  مالـسا و  رد   ) تسا هدـشن  هداد  رارق  هتبلا  دومرف :
تیعقوم لحم و  رد  ار  يزیچ  ره  تسملاع و  میکح و  لداع و  دـنوادخ  و  تسا ، مدرم  عون  ای  درف و  ررـض  اـی  تعفنم و  رب  جاـیتحا و 

«1 (- » هداد رارق  دوخ 

______________________________

هطـساوب رگم  ار  لالح  ءایـشا  هدومرفن  لالح  یتمکح و  تهجب  رگم  ار  ماـکحا  زا  یمکح  یلاـعت  يادـخ  هدومرفن  عیرـشت  ینعی  ( 1)
نیدـب شیر  شارت  باـتک  رد  و  نآ ، ررـض  یتـشز و  حـبق و  تلعب  رگم  ار  یمارح  هدوـمنن  مارح  و  نآ ، تـعفنم  یئوـکین و  نـسح و 

مظنم و لماک  هیاپ  جنپ  يور  رب  دهدیم  ناشن  ار  نیملسم  مومع  ینید  همانرب  هک  یمالسا  تاروتسد  نیناوق و  هیلک  دسیونیم : نومـضم 
ره رـصتخم  روطب  یعاـمتجا و  یملع و  رظن  زا  حاـبم و  و  هورکم ، و  مارح ، و  بحتـسم ، و  بجاو ، زا : تستراـبع  هک  هدـیدرگ  بترم 

دوش یم  حیرشت  زورما  قطنم  قبط  ار  نوناق  جنپ  نیا  زا  کی 
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هک يرما  ره  بجاو - میاـمنب - گرزب  نید  نیا  نیناوق  مالـسا و  سدـقم  عراـش  دـنلب  تاـیرظن  هجوتم  رتشیب  ار  زیزع  ناگدـنناوخ  اـت 
يا همطل  روما  نیا  زا  مادک  رهب  ای  هعماج  ای  درف و  یناگدـنز  روما  یمومع ، تاحالـصا  تشادـهب ، عامتجا ، نیدـب ، تبـسن  نآ  كرت 

تاحالـصا ظفح  يارب  مالـسا  سدـقم  نید  دـشاب  هتـشاد  یلک  ررـض  نایز و  نآ  ماـجنا  ءارجإ و  مدـع  دـنزب و  هبرـض  دزاـس و  دراو 
نآ كرت  هک  يروما  بحتـسم - تسا  هداد  دکؤم  روتـسد  بجاو )  ) مانب ار  نآ  يارجا  هدومرف و  دیکأ  نغدغ  ار  نآ  كرت  یعامتجا 
مهب کمک  عامتجا  يرادیب  تشادهب ، ظفح  یمومع ، تاحالـصا  هار  رد  نآ  يارجا  یلو  دـشاب  هتـشادن  ینایز  درف  ای  هعماجب  تبـسن 

هدیمان و بحتـسم )  ) مانب عراش  دشاب  دنمدوس  هتـشاد و  یگتـسب  روما  نیا  زا  مادک  ره  ای  مامتب  هریغ  و  یناگدـنز ، روما  لیهـست  عون ،
.تسا هدومرف  قیوشت  شرافس و  نآ  يارجا  هار  رد  ار  دوخ  ناوریپ  مومع 

تـسا هعماـج  یناگدـنز  همزـال  هچنآ  و  یتشادـهب ، یحالـصا ، یقـالخا ، یعاـمتجا ، روـما  زا  یکیب  نآ  يارجا  هک  یلمع  ره  مارح -
زیهرپ و رد  یلک  روتـسد  هدـیمان و  مارح  مانب  مالـسا  دـشاب  هتـشاد  هارمه  یعامتجا  اـی  يدرف  ناـیز  نآ  ماـجنا  دـنک و  هجوتم  يرطخ 

.تسا هداد  هشیمه  يارب  ار  نآ  زا  بانتجا 

بانتجا هتسناد و  وکین  ار  نآ  زیهرپ  مالـسا  تروص  نیا  رد  دوش ، بترتم  نآ  يارب  ینایز  كدنا  نآ  ندروآ  اجب  هک  يروما  هورکم -
.تسا هدیمان  هورکم )  ) مانب ار  نآ  زا 

دـشابن بترتـم  نآ  رب  یعفن  زین  دـناسرن و  عاـمتجا  اـی  درفب  یناـیز  نآ  يارجا  یناگدـنز  دـصقم  هار  رد  هـک  یلاـمعا  روـما و  حاـبم -
مانب هتسناد و  ناسکی  ار  نآ  ندرکن  ندرک و  لمع  مالسا  راذگنوناق 
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يرکف و هتوک  رثا  رد  هک  یناسک  يارب  تسباوج  نتم  تیاور  هدومرفن و  نییعت  نآ  يارب  زین  یباقع  باوث و  هدـناوخ و  ار  نآ  حابم ) )
.مالسا سدقم  نید  ماکحا  رب  دنریگیم  داریا  ینادان  لهج و 

29 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

اهنآ لاوحا  فالتخا  رشب و  شنیرفآ  تلع  مهن  باب 

نیسح ع ماما  ترضح  يزور  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ار ..  ام  دندرک  ثیدح  - 1

30 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دنتخانـش ار  وا  نوچ  دنـسانشب و  ار  وا  هکنآ  يارب  زا  رگم  ار  ناگدـنب  تسا  هدومنن  قلخ  دـنوادخ  مدرم  يا  دوـمرف : دوـخ  باحـصاب 
يادف مردام  ردپ و  هَّللا  لوسر  نبا  ای  درکـضرع : يدرم  وا  ریغ  تدابع  زا  دنوش  زاین  یب  دندومن  تدابع  ار  وا  نوچ  و  دننک ، شتدابع 

نآب یهارمگ  نودـب  ار  ناسنا  دوشن و  یئاطخ  هک  وا  يوسب  هلـصوم  قیرط  یـسانشادخ و  تقیقح  قح و  ینعی   ) ادـخ تفرعم  داب ، وت 
.تسا هنوگچ  دناسرب ) بولطم 

نینچ وا  یهاون  رماوأ و  تاشیامرف و  تعاـطا  اـهنآ  رب  تسا  بجاو  هک  ار  ناـشدوخ  ناـمز  ماـما  تسناـمز  ره  لـها  نتخانـش  دومرف :
یماما رگا  اریز  موصعم ، ماما  دوجو  زا  دراذگیمن  یلاخ  ار  ینامز  چیه  دنوادخ  هک  ینامز  ره  لها  دننادب  ینعی  هر ) قودـص   ) دـیوگ

«. 1  » ادخ ریغ  تدابع  زا  دوب  دنهاوخن  نمیا  دننام و  یمن  نوصم  مدرم  دشابن 

یتـهج هچ  يارب  ارچ و  هک : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  مدیـسرپ  تفگ  هک  هراـمع  نـب  دّـمحم  زا  ار ..  اـم  دـندرک  ثیدـح  - 2
فیلکت ار  ناشیا   ) هکلب هدراذگناو  لمهم  ار  اهنآ  هدیرفاین و  هدوهیب  ثبع و  ار  رشب  یلاعت  يادخ  دومرف : دومن ، قلخ  ار  رـشب  دنوادخ 

ار اهنآ  دومرف  قلخ  دومن و ) دهاوخ  هبساحم  ار  نانآ  هدومرف و  تادابع  نداد  ماجناب 
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هدومرفن قلخ  و  دنوش ، تشهب  قحتسم  بجوتـسم و  ات  هدومرف  فیلکت  دوخ  یگدنب  تعاطاب و  ار  ناشیا  و  دوخ ، تردق  راهظا  يارب 
ناشیاب تعفنم  هک  هدیرفآ  ار  نانآ  هکلب  دـیامنب ، دوخ  زا  يررـض  ءوس و  عفد  ناشیا  ببـسب  ای  و  دربب ، يدوس  تعفنم و  هک  ار  ناشیا 

.دنادرگ دوخ  ترخآ  یگشیمه  ياهتمعنب  معنتم  دناسرب و 

______________________________

هارمگ مدرم  همه  درکیمن و  ادـخ  تداـبع  یـسک  میدوبن  اـم  رگا  هک  دوـش  یم  ادـخ  تداـبع  اـم  ببـسب  دـنا : هدوـمرف  هک  ناـنچ  ( 1)
فارحنا دیآ و  یم  دیدپ  مدرم  نیب  اهتعدب  تافارخ و  دشابن  ماما  رگا  تسا و  مدرم  یبهذم  دیاقع  نید و  ظفاح  ماما  نوچ  دـندوبیم :

( جـع  ) نامز ماما  مدرم و  دـیاقع  نید و  ظـفح  تسا  اـملع  رب  هزورما  و  ( 103  ) باب رد  دـیایب  هک  ناـنچ  دوش ، یم  رایـسب  یهارمگ  و 
املع رب  متسه  ادخ  تجح  نم  مدرم و  رب  دنتجح  املع  .دومن و  مهاوخ  ار  نآ  عفر  نم  نید  ماکحا  رد  دش  یهابتشا  رگا  تسا  هدومرف 

31 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

زا ترضح  نآ  زا  هکنآ  يارب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  مدش  بایفرش  تفگ  هک  دیز  نب  دّمحم  زا  ار ، ام  دندرک  ثیدح  - 3
قلخ و هک  تسیئادخ  نآ  يارب  شیاتس  دمح و  دومرف : مدیسرپ ، مدیسر و  شترضح  تمدخ  نوچ  منک ، لاؤس  یسانشادخ  دیحوت و 

یلصا هتـسه )  ) هدام و هدش  قلخ  تادوجوم  يارب  هکنآ  نودب  دوخ  هغلاب  تمکح  هلماک و  تردقب  ار  تادوجوم  تسا  هدومرف  داجیا 
و درادن ) تمکح  تردق و  میئوگب  و   ) تسناد لطاب  ار  شتمکح  تردق و  ناوتب  ات  دشاب  هدـیرفآ  ار  تاقولخم  هدام  نآ  زا  هک  دـشاب 

یعون تیفیک و  مسق و  رهب  تساوخ  ار  هچنآ  دومرف  قلخ 
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ماـهوا و دـنزجاع و  شتمکح  طبـض  زا  اـهلقع  و  دوخ ، تیبوبر  تمکح و  راـهظا  يارب  دومن  قلخ  ار  تادوـجوم  و  تساوـخیم ، هک 
ار وا  ناوتیمن  هزادنا  رادقمب و  و  تسین ) مسج  نوچ   ) دـننیبب ار  وا  دـنناوتیمن  تاقولخم  ياه  هدـید  دنـسریمن و  شتمکح  هنکب  اهلایخ 

ریثأت وا  رد  نامز  دراد و  مزال  ناکم  تسمـسج و  دشاب  دودحم  هزادنا و  رادقمب و  هچ  ره  اریز   ) درک فیرعت  فیـصوت و  دودـحم و 
ریثأت تحت  تسوا و  تاقولخم  زا  یکی  نامز  نوچ  دـنکیمن  ریثأت  وا  رد  مه  نامز  دـهاوخب و  ناـکم  هک  تسین  مسج  ادـخ  دـنکیم و 

( ناگدنب  ) ظافلا تارابع و  دوخ ) تاقولخم  تافـص  زا  تسا  هزنم  یلاعت  كرابت و  يادخ  تسقولخم و  تافـص  زا  ندـش  عقاو  نامز 
نودب رـشب ) رکف  زا   ) تسناهنپ یفخم و  و  تسا ، مانمگ  هارمگ و  شفاصوا  رد  ناگدننک  فصو  فصو  و  تسا ، زجاع  وا  فصو  زا 

.دشاب هدرک  ناهنپ  یفخم و  ار  وا  يزیچ  هکنآ 

فصو و  دوش ، هدید  هکنآ  نودب  تایآ ) تامالعب و   ) دوش یم  هتخانـش  و  دشاب ، هدناشوپ  ار  وا  يرتاس  هکنیا  نودب  تسا  هدیـشوپ  و 
نآ رگم  یئادخ  تسین  يرآ )  ) دشاب مسج  هکنآ  نودب  دوش  یم  هدرک  تعن  و  دشاب ، یلکیه  تروص و  هکنیا  نودـب  دوش  یم  هدرک 

«1  » لاعتم ریبک  يادخ 

______________________________

هدیدرگ هتشرس  شلد  ناج و  اب  هدش و  هداهن  ناسنا  دوجو  تعیبط  رد  هک  تسا  یلصا  نیرت  مهم  تسیرطف و  ادخ  دوجوب  داقتعا  ( 1)
هدـیرفآ و یـسک  هچ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  ینک  لاؤس  رگا  دـیامرفیم : هراـشا  بلطم  نیمهب  توبکنع  هروـس  - 61 هیآ - هک  ناـنچ 

ام لوقع  هکنآ  زا  شیپ  هتفگ  یحیسم  نادنمشناد  زا  یکی  هدیرفآ ، ادخ  هک  دنهد  باوج  تسیک ، نامرف  رخسم  هام  دیشروخ و 
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ادخ راکنا  رد  هک  يا  هملک  هتفگ : نادنمـشناد  زا  رگید  یکی  و  تسا ، هداد  یهاوگ  وا  دوجوب  ام  ياهلد  دنک ، فشک  ار  ادـخ  دوجو 
، ار مدرم  زا  یضعب  هیفارخ  دیاقع  زا  يرایسب  دنادرگیم  لطاب  دنکیم و  درط  قوف  تیاور  .دنازوسیم و  ار  دوخ  هدنیوگ  بل  دوش  هتفگ 

.ترخآ ایند و  رد  دید  ار  وا  ناوتیم  تسا و  مسج  ادخ  دنلئاق  نیملسم و ) زا  دنا  هقرف  ود   ) هک هیمارک  ههبشم و  دننام 

میراد هدیقع  یماما  هدزاود  هعیـش  ام  نکیل  دننیب و  یم  ار  ادـخ  مدرم  ترخآ  رد  هکنیاب  دـندقتعم  نیملـسم ) زا  رگید  هقرف   ) هرعاشا و 
زا دنکیم ، لقن  ار  يدایز  تایاور  هراب  نیا  رد  دیحوت  باتک  رد  یفاک  لوصا  رد  هک  نانچ  دید  ار  وا  ناوتیمن  تسین و  مسج  ادـخ  هک 

هچراپ رگا  دوشیمن و  ریس  دروخب  یغرم  ار  وت  بلق  رگا  مدآ  رسپ  يا  هدومرف : ترضح  نآ  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هلمج 
توکلم و ملاع  يربب و  ادخ  هنک  تقیقحب و  یپ  یهاوخیم  لاح  نیا  اب  ینیب  یمن  ار  يزیچ  رگید  دوش  هدیـشک  وت  مشچ  يور  یکزان 

واـب تسادـخ  تاـقولخم  زا  یکی  دیـشروخ  سپ  یمهفب  ینیبب و  یناوتیم  هک  یئوگیم  تسار  رگا  یمهفب  ینیبب و  ار  نیمز  نامـسآ و 
ّوج ناشکهک  رادم  دیـشروخ  اهرازه  زا  یکی  دیـشروخ  نیا  و  یناوتیمن ، قیقحتلا  یلع  هکنیا  اب  راذگن ، مه  رب  مشچ  نک و  هاگن  دایز 

.تسا دنوادخ  قولخم  یهانتم 

32 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

نوچ دومرف : هک  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  مدینش  تفگ  هک  یناتـسیس )  ) یناتـسجس بیبح  زا  ار  ام  دندرک  ثیدح  - 4
زا قاثیم  دهع و  هک  دروآ  نوریب  مدآ  تشپ  زا  ار  مدآ  نادنزرف  دنوادخ 
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( دوخ یگناگیب  رارقا  دهع و  نتفرگ  زا  دعب   ) تفرگ هک  یقاثیم  دـهع و  نیلوا  ناربمغیپ ، همه  توبن  دوخ و  يدـنوادخب  دریگب  ناشیا 
درک رظن  مدآ  ینیب ، یم  هچ  نک  رظن  هک  مدآب  دومرف  یحو  سپ  دوب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  توبنب  نامیپ  دـهع و 

ار ناشیا  يرمأ  هچ  يارب  نم ، نادنزرف  دنرایـسب  هچ  ایادـخ  تفگ  مدآ  اهنآ ، زا  دوب  ولمم  نامـسآ  دـندوب و  تارذ  هک  دوخ  يرارذـب 
هچ يارب  و  يا ، هدیرفآ 

33 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

.ناشیا زا  نامیپ  دهع و  نتفرگب  يراد  هدارا  ببس 

تعباتم يوریپ و  دـنروایب و  نم  ناربمغیپ  هب  نامیا  دـنوشن و  لئاق  نم  يارب  یکیرـش  دـننک و  تدابع  ارم  هکنآ  يارب  دیـسر : باـطخ 
.دنیامن ناشیا 

ناشیا زا  یـضعب  زا  رت  ینارون  یـضعب  دنتـسه و  رگید  یـضعب  زا  رتگرزب  نم  يرارذ  زا  یـضعب  هک  تسا  هنوگچ  ایادـخ  تفگ : مدآ 
.دنرادن يرون  چیه  یضعب  و  دنرون ، مک  یضعب  دنشابیم و 

.تالاح همه  رد  منک  ناحتما  ناشلاح  ببسب  ار  اهنآ  زا  کی  ره  ات  ار  ناشیا  ما  هدرک  قلخ  نینچ  نیا  دیسر : باطخ 

(. میامنب یلاؤس  و   ) میوگب نخس  یهدیم  تصخر  ارم  ایادخ  تفگ : مدآ 

.تسنم هدش ) قلخ  ياه   ) حور زا  وت  هقطان )  ) حور هک  وگب  نخس  دیسر : باطخ 

( تورث و   ) يزور کی  رمعکی و  گنر و  کی  تعیبط و  کی  هزادـنا و  لکـش و  کی  رب  يدرکیم  قلخ  ار  ناـشیا  رگا  ایادـخ  تفگ :
رگید کی  اب  يرمأ  چیه  رد  دشیمن و  ادیپ  ینمشد  تداسح و  ناشیا  نایم  رد  دندرکیمن و  ملظ  رگید  یضعب  رب  ناشیا  زا  یضعب  هتبلا 

.دندومنیمن فالتخا 

تعیبط فعضب  یتفگ و و  نخس  ما ) هداد  رارق  وت  رد  هک   ) نم هدیزگرب  حور  اب  دومرف : یلاعتقح 
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فلتخم ار  ناشیا  تقلخ  دوخ  ملعب  و  میلع ، قلاخ  يادخ  منم  و  یتفگ ، نخـس  يرادـن  نآ  زا  عالطا  شناد و  ملع و  هک  يزیچب  دوخ 
لیدبت ریبدت و  و  تسنم ، ریبدت  ریدـقت و  يوسب  اهنآ  همه  تشگزاب  و  ناشیا ، نایم  رد  نم  رما  دوش  یم  يراج  نم  تیـشمب  و  مدومن ،

(. ددرگ ماجنا  اهنآ  لیدبت  ریبدتب و  تاروما  هک   ) تسین نم  قلخ  يارب 

ار تشهب  مدومن  قلخ  و  دـنیامنب ، ارم  تدابع  شتـسرپ و ) طـقف   ) هکنیا يارب  رگم  ار  سنا  نج و  ما  هدرکن  قلخ  هک  تسین  نیا  زج  و 
دوش و رفاک  نمب  هک  یـسک  يارب  ار  منهج  مدرک  قلخ  و  دـیامن ، نم  ناربمغیپ  يوریپ  دـنک و  تعاطا  تداـبع و  ارم  هک  یـسک  يارب 

(. دشاب بذعم  یصخش  نینچ  هکنیا  زا   ) مرادن یئاورپ  و  دنکن ، نم  ناربمغیپ  تعباتم  دنک و  ارم  ینامرفان  تیصعم و 
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هکنآ يارب  رگم  ار  امـش  مدرکن  قلخ  و  مشاب ، هتـشاد  ناـشیاب  وتب و  یجاـیتحا  هکنآ  نودـب  ار  وت  يرارد  ار و  وت  مدومن  قلخ  مدآ  يا 
تایح ترخآ و  ایند و  مدومن  قلخ  تهج  نیمه  يارب  و  ایند ، رد  تسا  رتدهاز  دباع و ) و   ) راکوکین امش  زا  کیمادک  میامن  ناحتما 

«. 1  » دوخ ملع  ریبدت و  ریدقت و  رد  ما  هدرک  هدارا  نینچ  و  ار ، منهج  تشهب و  تیصعم و  تعاط و  تامم و  و 

______________________________

: هک دیسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  بهذم  یعیبط  يدرم  هک  دیامنیم  لقن  یـسربط  جاجتحا  زا  راحب  رد  یـسلجم  همالع  ( 1)
عیطم ار  مدرم  مامت  رگا  نکیل  دوب و  رداق  دومرف  ترضح  نآ  دنک ، قلخ  تسرپادخ  دحوم و  عیطم و  ار  مدرم  مامت  دوب  رداق  ادخ  ایآ 

دومنیم
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روبجم تدابع  رد  نوچ  دـشیمن  مولعم  عیطم  زا  یـصاع  دنتـشادن و  یباوث  ناـشتادابع  لـباقم  رد  رگید  و  دوب ، ربج  مدرم  یتسرپادـخ 
قلخ ار  مدرم  هک  یتـقو  دـنوادخ  و  دـنک ، ثبع  راـک  هکنیا  زا  تسا  هزنم  دـنوادخ  دوـب و  ثبع  منهج  تشهب و  تقلخ  زین  و  دـندوب ،

ماـمتا يارب  و  ار ، ناـنآ  دومرف  یهن  یـصاعم  ماـمت  زا  دنتـسرپن و  ار  وا  ریغ  دـننک و  شتداـبع  تعاـطا و  هک  ناـشیاب  دومن  رمأ  دومرف 
تیـصعم رگا  اـت  دومن  علطم  دوخ  تاروتـسد  ماـکحاب و  ار  مدرم  ناربـمغیپ  نآ  هلیـسوب  داتـسرف و  ناـشیا  يوسب  ار  ناربـمغیپ  تجح 
ناگدننک تدابع  ناعیطم و  يارب  تشاد  ررقم  و  مینک ، تدابع  ار  وت  دیاب  هک  میتسنادیمن  ام  دنیوگب  دنروایب و  رذع  دـنناوتن  دـندومن 

تعیبـط و لـصا  دـنوادخ  هکنآ  رگید  بلطم  و  منهج ، رد  باذـع  باـقع و  ناراـکهانگ  يارب  و  تشهب ، رد  ماـقم  هجرد و  باوـث و 
تسنآ دنوشیمن  ادخ  یهاون  رماوأ و  عیطم  دنوشیم و  رفاک  یـضعب  هکنیا  و  هداد ، رارق  یتسرپادخ  دیحوت و  رب  ار  مدرم  یمامت  تقلخ 
لـصا رد  ار  یـسک  دنوادخ  و  دنوشیم ، رفاک  دندرگیم و  هتـسیاشان  لامعا  بکترم  دنیامنیم و  ار  قح  راکنا  ندـمآ  ایندـب  زا  دـعب  هک 

و دربب ، منهجب  ار  وا  دعب  دنک و  قلخ  راکهانگ  رفاک و  ار  وا  هک  درادن  یـسک  اب  ینمـشد  نوچ   ) هدومنن قلخ  راکهانگ  رفاک و  تقلخ 
زین و  دنک ) روبجم  دیامن و  رما  تدابعب  ار  وا  دعب  دنک و  قلخ  رفاک  ار  یـسک  هک  تسا  رود  وا  لدـع  زا  تسا و  رترب  هزنم و  دـنوادخ 

ترخآ رد  دشن و  هداد  رارق  ایند  نیا  رد  باقع  باوث و  ارچ  دیسرپ : ترضح  نآ  زا  يدرم 
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تافآ و زا  هدـش  رپ  مه  و  تسا ، دـنوادخ  تمحر  ندروآ  تسدـب  باوث و  بسک  زکرم  ناحتما و  لـحم  اـیند  دومرف : دـیدرگ ، ررقم 
یسک ره  رمع  رخآ  ات  بلطم  نیا  و   ) راکهانگ یـسک  هچ  تسا و  رادرب  نامرف  عیطم و  يا  هدنب  هچ  ددرگ  مولعم  ات  تاوهـش  تایلب و 

باوثب و ترخآ  رد  تهج  نیا  زا  دسرب ) دوخ  رادرک  راتفر و  لامعا و  هجیتن  هب  هک  درادن  يرمع  رگید  نیا  رب  انب  دش  دهاوخن  مولعم 
.دیسر دنهاوخ  باذع  باقع و 

زا دنوادخ  رگا  یمَسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  ْمُهُرِّخَُؤی  ْنِکل  ٍهَّباَد َو  ْنِم  اهِرْهَظ  یلَع  َكَرَت  ام  اُوبَـسَک  اِمب  َساَّنلا  ُهَّللا  ُذِخاُؤی  َْول  َو  دیامرفیم : نآرق  و 
ات دنکفا  ریخأتب  ار  قلخ  رفیک  نکیل  دراذـگن و  یقاب  ار  يا  هدـنبنج  چـیه  نیمز  تشپ  رد  ایند ) رد   ) دـنک هذـخاؤم  قلخ  تشز  رادرک 

.ینیعم تقوب 

يادخ نآرق  رد  اریز  تسا  رابخا  نآرق و  فالخ  رب  هدیقع  نیا  دنا و  هدشن  قلخ  منهج  تشهب و  زونه  هک  تسنآ  هدیقع  ار  یـضعب  و 
، تسین راک  رد  یمنهج  دـنیوگیم  ناراکهانگ  هک  تسا  منهج  نامه  نیا  َنُومِرْجُْملا ، اَِـهب  ُبِّذَُـکی  ِیتَّلا  ُمَّنَهَج  ِهِذـه  دـیامرفیم  یلاـعت 

نیدـنچ رد  هک  تسیدـحب  تایاور  اما  دـش و  نایب  هیآ  کی  نیا  هنومن  يارب  تسا و  دایز  هدومرف  منهج  هراب  رد  دـنوادخ  هک  یتاـیآ 
قودـص خیـش  لوا  دوـش ، یم  رکذ  تیاور  رازه  اهدـص  زا  تیاور  ود  هنوـمن  يارب  و  درک ، عـمج  ار  اـهنآ  ناوـتیمن  مه  باـتک  دـلج 

اـضر ترـضحب  تفگ  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  دـبع  زا  دوـخ  دنـسب  یلاـمأ  دـیحوت و  اـضرلا و  راـبخا  نوـیع  رد  هـیلع  هَّللا  ناوـضر 
قلخ نیا  زا  دعب  ای  دنا و  هدش  قلخ  منهج  تشهب و  ایآ  ارم  هد  ربخ  مدرکضرع :
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ار منهج  و  دیدرگ ، تشهب  لخاد  تفر  جارعمب  هک  ینامز  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  و  دـنا ، هدـش  قلخ  یلب  دومرف : دـنوشیم ،
: دومرف دش ، دنهاوخ  قلخ  نیا  زا  دعب  دنا و  هدشن  قلخ  منهج  تشهب و  دنیوگیم  موقکی  هک  مدرکضرع  نم  دومن ، هدهاشم  زین 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دنا  هدـشن  قلخ  دـیوگب  دـیامن و  راکنا  هک  ره  و  میتسین ، اهنآ  زا  زین  ام  دـنا و  هدوبن  ام  زا  موق  نآ 
.دوب دهاوخ  باذع  رد  دلخم  منهج  رد  درادن و  ار  ام  تیالو  هدومن و  بیذکت  ار  همئا  ام  ملس و 

زیچ راهچ  هک  یسک  تسین  ام  هعیش  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  هدومن  تیاور  هرامع  زا  هعیـشلا  تافـص  باتک  رد  مود -
.تعافش و  منهج ، تشهب و  ندوب  و  ربق ، رد  لاؤس  ملس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  جارعم  دنک ، راکنا  ار 
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دنمتداعـس و ار  نانآ  زا  یـضعب  مداد  رارق  ار و  ناشیا  ياهتیـصعم  تعاط و  گنر و  ندـب و  تروص و  رهاظ )  ) مدـینادرگ فلتخم  و 
هدـننک و تعاـطا  ریقف و  ینغ و  لـهاج و  ملاـع و  تروص و  تشز  تروـص و  شوـخ  و  دـق )  ) دـنلب هاـتوک و  اـنیبان و  اـنیب و  یقش و 

درد چیه  هک  یسک  دراد و  تخـس  ياهدرد  هک  یـسک  ءاضعالا و  میلـس  ریغ  ءاضعالا و  میلـس  رامیب و  حیحـص و  هدننک و  تیـصعم 
رامیب دـنک  رظن  و  ما ، هداد  یتمالـس  تیفاع و  ار  وا  هک  دروآ  اجب  ارم  ياـنث  دـمح و  راـمیب و  هب  ندـبلا  حیحـص  دـنک  رظن  اـت  درادـن ،

ار وا  ات  دهاوخب  نم  زا  دنک و  اعد  و  ندب ) ءاضعالا و   ) حیحصب
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رکـش انث و  دـمح و  دـنک و  رظن  ریقف  رب  ینغ  و  منکیم ، اطع  لـیزج  باوث  ار  وا  دـیامنیم و  ربص  نم  يـالب  رب  و  مهد ، افـش  تیفاـع و 
دنک و رظن  رفاکب  نمؤم  و  دنک ، تکرب ) تمعن و   ) تساوخرد دناوخب و  ارم  دنمتورث و  رب  دـیامن  رظن  ریقف  و  دروآ ، اجب  ارم  ياهتمعن 

.ما هدومن  تیاده  ار  وا  نوچ  دیامن  دمح  ارم 

يرامیب یتمالس و  رد  اهیدب و  اهیبوخ و  رد  ناهنپ و  راکشآ و  رد  منک  ناشناحتما  ات  مدومن  قلخ  ار  ناشیا  هک  تسا  نیمه  يارب  سپ 
اب ما و  هدرک  ردقم  ار  هچنآ  منک  ارجا  هک  تسنم  يارب  و  رداق ، کلام  يادخ  منم  و  میامنیم ، عنم  ای  منکیم و  اطع  ناشیاب  هک  هچنآ  و 

.ما هتشاد  مدقم  هک  ار  هچنآ  مزادنا  ریخأت  و  ما ، هتخادنا  ریخأت  هک  ار  هچنآ  مراد  مدقم  و  تاردقم ، نآ  لیدبت  رییغت و  تسنم 

دیامن ارچ  نوچ و  دنک و  یشسرپ  لاؤس و  هک  دناوتیمن  دسریمن و  اریـسک  و  مهد ، ماجنا  مناوتیم  مهاوخب  هچ  ره  هک  يدنوادخ  منم  و 
هچنآ زا  میامنیم  لاؤس  نم  نکل  و  منکیمن ) تمکح  نودب  ار  يراک  متسه و  میکح  نم  اریز  مهدیم ، و   ) ما هداد  ماجنا  هک  هچنآ  رد 
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«. 1  » دنهدیم ماجنا  مناگدنب  هک 

______________________________

، میرادن دای  ام  ارچ  دوبیم  يرذ  ملاع  رگا  دنیوگیم  و  تاهبش ، تاداعبتسا و  زا  یضعب  هطساوب  دنا  هدومن  راکنا  یضعب  ار  رذ  ملاع  ( 1)
يروآ داـی  رکذـتم و  ار  رذ  ملاـع  نآرق  رد  دـنوادخ  اریز  تسا ، صن  لـباقم  داـهتجا  راـکنا  نیا  ـالوا  تفگ : دـیاب  ناـشیا  باوج  رد 

تمصع نادناخ  زا  نآ  یگنوگچ  رذ و  ملاع  عوضوم  رد  رابخا  تایاور و  و  هدومرف ،
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زین ار  محر  ملاع  امش  سپ  تسنآ  ندوبن  رب  لیلد  امش  نتـشادن  رطاخب  رگا  ایناث ، هتـشذگ ، رتاوت  دح  زا  هک  تسا  دایز  مالّـسلا  مهیلع 
.تسمحر ملاع  ندوبن  رب  لیلد  نتشادن  دای  نیا  ایآ  دیدوب ، یلاح  هچ  رد  هنوگچ و  اجنآ  رد  هک  دینادیمن  دیرادن و  دای 

مدرم نیب  ینانیمطاان  دـشیم و  روما  مظن  لالخا  داسف و  بجوم  میتشاد  دایب  رگا  هک  تسنآ  میرادـن  دای  ار  رذ  ملاع  اـم  هکنآ  تهج  و 
رذ ملاع  يروآدای  يارب  لسر  لاـسرا  تلع  زا  یکی  و  هدـش ، مولعم  ـالماک  عقوم  نآ  رد  مدرم  يدـب  یبوخ و  نوچ  دـمآ ، یم  دـیدپ 

ءایبنا و نداتسرف  هجیتن  تیاغ و  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  مدآ  تقلخ  نایب  نمض  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  نانچ  تسا 
تعاطا تیبوبرب و  رارقا  نآ  هدـش و  هتفرگ  اهنآ  زا  قاثیم  دـهع و  نآ  رب  هک  ار  يزیچ  نآ  ءادا  مدرم  زا  دـننک  بلط  هک  تسنآ  لـسر 

هک رگید  ههبـش  ار و  یهلا  هدـش  شوـمارف  تـمعن  دـنروایب  مدرم  داـیب  و  تسناربـمغیپ ، تاروتــسدب  ندوـمن  لـمع  دـنوادخ و  رماوأ 
دندوب یکچوک  تیاهن  رد  اهنآ  الوا  هک  تسنیا  شباوج  تشاد ، ار  هیرذ  همه  نیا  شیاجنگ  مدآ  ترـضح  بلـص  هنوگچ  دنیوگیم :

عمج اج  کی  رد  دش  دنهاوخ  دنا و  هدـش  دـلوتم  هک  اهداژن  اهگنر و  همه  زا  تسا  رـشب  شیادـیپ  ثعاب  هک  ار  نآ  عومجم  رگا  هک  )
هنوگچ ایادـخ  درک : لاؤس  هک  دومن  ار  بجعت  نیمه  مه  مدآ  ترـضح  ایناث  و  دـش ) دـهاوخن  هناتـشگنا  کی  تیفرظ  هزادـناب  دـننک 

.دیناجنگ وت  بلص  رد  ار  اهنیا  نم  تردق  ذوفن  تعنص و  فطل  مدآ  يا  دومرف : دنوادخ  نم ، بلص  ار  اهنیا  درک  ادیپ  شیاجنگ 

هک تسین  یکش  زین  و 
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رد هک  نانچ  دنا  هدوب  كاردا  روعـش و  مهف و  لقع و  دینـش و  نایب و  قطن و  يراد  اهنآ  مامت  مدآ  ینب  زا  قاثیم  دهع و  ذخأ  عقوم  رد 
مهف ياراد  ار  ناشیا  دنوادخ  قاثیم  ذخأ  عقوم  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  دیامنیم  لقن  ریـصب  وبا  زا  ( 12 - 2  ) یفاک

و نتفرگ ، نامیپ  دهع و  لوقعلا  وذ  ریغ  زا  دوبن  حیحـص  دندوبن  نینچ  نیا  رگا  اریز  دـنیوگب ، باوج  دـنناوتب  شـسرپ  زا  سپ  ات  دومن 
دوب هتفر  باوخب  تافرع  هوک  تشپ  مدآ  هدوب و  طوبه  زا  دعب  دـنیوگ  یعمج  هدوب و  طوبه  زا  شیپ  قاثیم  ذـخأ  هک  دـنیوگ  یـضعب 

تیاهن رد  هک  تسیئاهزیچ  رذ   ) رذ تئیه  تروصب و  دروآ  دوهش  هصرعب  وا  بلص  زا  تمایق  زور  ات  ار  وا  باقعأ  دنوادخ  تردق  هک 
ناینب سیسأت  یهلا و  لدع  لضف و  روهظ  رذ  ملاع  تمکح  ناک : فیک  و  .دنا ) هدنکارپ  اضف  رد  هک  اوه  تارذ  دننام  دشاب  یکچوک 

ایند رد  نوچ  و  تخانـشیمن ، ار  ادخ  ایند  رد  یـسک  دوبن  ملاع  نآ  رد  ادخب  تفرعم  رذ و  ملاع  رگا  اریز  تسا  یـسانشادخ  تفرعم و 
دنروایب ناشدایب  ار  هدش  شومارف  تمعن  دنزاس و  رکذتم  ار  مدرم  هک  داتـسرف  ار  لسر  ءایبنا و  دنوادخ  ار  ملاع  نآ  دـندومن  شومارف 

َمَدآ یلِإ  انْدِهَع  ْدََـقل  َو  هیآ : دـشاب  عوضوم  نیمهب  هراشا  دـیاش  و  يرطف ، تفرعم  نآب  دـننک  هبنتم  ار  اهنآ  تامالع  تایآ و  طسوتب  و 
نیمه مهدزای  باب  تیاور  موهفم  هک  نانچ  مدآ  دـالوا  ینعی  دـشاب  یعون  مدآ  مدآ  زا  دارم  هک  ًاـمْزَع ، َُهل  ْدَِـجن  َْمل  َیِـسَنَف َو  ُلـْبَق  ْنِم 

دنتفر و راب  ریز  ایند  رد  هک  یناسک  سپ  تسا  نیمه  باتک 
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هیلاع تاماقمب  دندش و  ادخ  ناتـسود  ءایلوا و  دندومن  لمع  ءایبنا  هتفگ  دوخ و  ترطف  اب  قباطم  دندومنن و  راکنا  دندرک و  دـهعب  افو 
راکنا دـندرک و  راتفر  دوخ  ترطف  فالخ  رب  دـندیزرو و  تدـناعم  هک  یناسک  و  دـیدرگ ، اهنآ  لاح  لـماش  یهلا  لـضف  دندیـسر و 

.دندش ادخ  نانمشد  رفاک و  دندرک  در  ار  ناربمغیپ  هتفگ  دندومن و  ار  ادخ  تیبوبر  تیهولا و 

38 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

رمأ کی  يارب  میا  هدش  هدیرفآ  ام  هک : درکضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضحب  يدرم  هک  هدعـسم  زا  دندومن ...  ثیدح  ام  يارب  - 5
ندرم زا  سپ  هک   ) ندش دوبان  انف و  يارب  میا  هدش  هدیرفآ  درکضرع  ادخ ، هدنب  يا  تسیچ  بیجع  رمأ  دومرف : ترضح  نآ  یبیجع ،

39 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

(. دوب میهاوخ  یناف  دبأ  ات  دنامیمن و  یقاب  ام  ندب  زا  يرثا 

هکلب « 1  » ردارب رسپ  يا  تسین ) نینچ   ) شاب تکاس  دومرف : ترضح  نآ 

______________________________

مهیلع همئأ  هیور  نوچ  هدوب  یناـبرهم  فـطلت و  يارب  تسنکمم  هدوـمن  باـطخ  ردارب  رـسپ  ار  درم  نآ  ترـضح  نآ  هکنآ  تلع  ( 1)
و هدوب : ترـضح  ناگتـسباو  زا  یکی  مه  دیاش  و  دیامن ، بلطم  تیمهاب  هجوتم  ار  وا  هک  هدوب  نآ  يارب  دـیاش  و  هدوب ، نینچ  مالّـسلا 
ار دیدرت  کش و  نینچ  هک  زورما  زورید و  مدرم  زا  يرایـسب  دننامه  هتـشاد  دـیدرت  کش و  منهج  تشهب و  رـشح و  داعم و  رد  ایوگ 
هک ام  درکضرع ، دروآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تمدخ  ار  يا  هدیـسوپ  ناوختـسا  فلخ  نب  یبا  هک  نانچ  دنراد  هتـشاد و 

دیدرگ لزان  هفیرش  هیآ  عقوم  نیا  رد  دش ، میهاوخ  هدنز  هبترم  ود  ایآ  میوشیم  یشالتم  هدیسوپ و  ناوختسا  نیا  دننامه 
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بهذـم یعیبـط  يرهد و  يدرم  و  سی 78 )  ) هدرک قـلخ  ار  وا  هبترم  نیلوا  رد  هـک  یئادـخ  نآ  دـنادرگیم  هدـنز  وـگب  ربـمغیپ ) يا  )
یناکم و رد  نآ  زا  هعطق  ره  هاگ  هدش و  یشالتم  هدیسوپ و  هک  یندب  دوش  یم  هدنز  هنوگچ  درکضرع : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضحب 
هک دراد  تردق  ادخ  نامه  هدومرف  قلخ  ار  زیچ  همه  فرـص  مدع  زا  هتـشاد و  تردـق  هک  یئادـخ  دومرف : دـشاب ، اهراوید  يالبال  ای 

رگم دیامرفیم : هک  فاق  هروس  ( 16  ) هفیرش هیآ  دیامنیم  ار  نایب  نیا  دییأت  و  ار ، هدش  یشالتم  هدیسوپ و  ياهندب  دیامرف  قلخ  اددجم 
مود هبترم  يارب  ار  اهنآ  میناوتن  رگید  هک  میدیدرگ  زجاع  میدش و  هدناماو  هتسخ و  میدرک  قلخ  لوا  هبترم  رد  ار  مدرم  هک  یعقوم  ام 

: دیامرفیم ( 26  ) مور هروس  رد  و  میئامن ، قلخ 

قلخ نآ  زا  هک  دراد  دوجو  هدام  يوناث  تقلخ  دوب و  فرص  مدع  زا  هیلوا  تقلخ  اریز  هیلوا ، تقلخ  زا  تسا  رت  ناسآ  هرابود  تقلخ 
یئانف نیا  درادن و  دوجو  ایند  رد  قلطم  يانف  دوشیمن و  دوبان  مودعم و  هدام  زگره  هک  هدش  تباث  زورما  یملع  تاقیقحت  رد  دنوش و 

ام دوریم و  ـالاب  فرطب  هدـش و  دود  دزوسیم و  هک  عمـش  دـننام  ددرگیم  هداـم  ضراـع  هک  تستروص  لکـش و  رییغت  مینیب  یم  هک  ار 
تروص لکـش و  عـضو و  اـب  نآ  تارذ  اـضف  رد  اریز  تسین  نینچ  هکنیا  اـب  هتـشگ  دوباـن  هتخوـس و  عمـش  یلکب  هک  مینکیم  ناـمگ 
یلـصا نیا  ءاقب و  لصا  نوناق  قبط  هدادـن  تیهاـم  رییغت  نکیل  هداد  تروص  لکـش و  رییغت  هچ  رگ  تسا ، ظوفحم  دوجوم و  يرگید 

نیا رب  انب  دنکیم  دییأت  ار  نآ  الماک  ملع  هک  تسا 
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.تسین يرگید  زیچ  تروص  لکش و  رییغت  زج  مه  گرم 

یم هدومرف : یلئاس  باوج  رد  هک  دـیامنیم  لقن  قداص ع  ترـضح  زا  ( 69 - 1  ) یفاک عورف  زا  ( 43 - 7  ) راحب رد  یـسلجم  همالع  و 
هک یتنیط  هدام و )  ) رگم دنامیمن  یقاب  ناوختـسا  تشوگ و  هک  يروطب  ینید ) ياملع  ماما و  ربمغیپ و  دسج  رگم   ) تیم دسج  دـسوپ 

.وا هیلوا  تقلخ  دننامه  دوش  قلخ  مود  هبترم  ات  دنام  دهاوخ  یقاب  دوخ  لاحب  نآ  هک  هدش  قلخ  نآ  زا 

دوش و هدنز  رفنکی  لاس  دص  ره  دیاب  لقا  دـح  تسه  يداعم  رـشحم و  قیقحتلا  یلع  رگا  هتـشاد  هضرع  ترـضح  نآب  يرگید  درم  و 
دیوگب ار  نانخس  هنوگ  نیا  دشاب و  دقتعم  نینچ  هک  ره  دومرف : دنشابن ، دیدرت  کشب و  مدرم  ات  رشحم  يایاضق  زا  دهد  ربخ  ار  مدرم 
رـشحم تمایق و  کش  نودب  اهِیف ، َْبیَر  ٌهَِیتآ ال  َهَعاَّسلا  َّنَأ  َو  لثم -  ) هدومرف نایب  هقح  وه  امک  نآرق  رد  اریز  ار  ادخ  هدومن  بیذـکت 

زا هتشذگ  و  تسه ، تمایق  رشحم و  هک  دنا  هداد  ربخ  نانآ  نوچ  ار  ناشیا  ءایصوا  ناربمغیپ و  یمامت  هدومن  بیذکت  و  دمآ ) دهاوخ 
هوکب یـسوم  ترـضح  اب  هک  يدارفا  نآ  دشن و  هدنز  ربمغیپ  زیزع  دندشن و  هدنز  لاس  هن  دصیـس و  زا  دعب  فهک  باحـصا  رگم  نیا 

.دندشن هدنز  دندرمن و  رگم  دنتفر  روط 

.دنیامرف هعجارم  راحب  ( 360 - 23 - 7  ) دلجب دنناوتیم  بدا  لها  لوکأم و  لکآ و  عوضوم  رد  لصفم  تسا  یثحب  و 

، مدومنیم لقن  ار  ثحب  نیاب  هطوبرم  تایاور  تایآ و  مامت  دوبن  مـالک  هلاـطا  فوخ  رگا  تسینامـسج و  داـعم  هک  تسین  يدـیدرت  و 
افتکا ( 47 - 7  ) راحب رد  یسلجم  همالع  نایب  هب  طقف  تلع  نیدب 
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زا دشاب  ینامسج  داعم  رکنم  هک  ره  تسنید و  تایرورض  هلمج  زا  نیا  تسینامـسج و  داعم  هک  تسین  یکـش  دیامرفیم  هک  دوش  یم 
نیسح باتک  قودص و  خیش  یلاما  زا  راحب  ( 23 رد 7 -  ) ار ناگدرم  ندش  هدنز  زرط  و  تسا ، جراخ  مالسا  هرئاد  زا  نیملسم و  دادع 
ناراب زور  لهچ  دنک  هدـنز  ار  مدرم  دـهاوخب  دـنوادخ  هک  ینامز  هدومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  دـیامنیم  لقن  دیعـس  نب 
تشوگ دوش و  یم  عمج  حراوج  اضعا و  اهناوختـسا و  هجیتنلاب  و  دننکیم ) تستایح  هموثرج  هک  دیئوزوتامرپسا  اب  دروخرب  و   ) درابیم

ُشوُحُْولا اَذِإ  َو  هقوطنمب : دـنراد  رـشح  داعم و  مه  تاناویح  هکلب  تسین  ناسنا  صوصخم  رـشح  داـعم و  و  ددرگیم ، هدـنز  هدـیئور و 
.دنوش روشحم  تمایق  هصرعب  رگید ) تاناویح  رویط و  و   ) شوحو هک  يزور  ْتَرِشُح ،

نیا مود  دـلج  پاچ  عقوم  ات  هَّللا  ءاش  نا  دـیاش  تسا و  صاصق  يارب  دـنیآ  یم  رـشحمب  تاناویح  هکنآ  تهج  دـیامرفیم : راحب  رد  و 
دسرب ناگدنناوخ  رظنب  دیایب و  تسدب  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  تاعالطا  باتک 

40 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

: هدومرف ادخ  لوسر  هک  نانچمه   ) ندوب هشیمه  ءاقب و  يارب  میا  هدش  قلخ 

راد یلإ  راد  نم  نولقنت  امنإ  ءاقبلل و  متقلخ  لب  ءانفلل  متقلخ  ام 

يارب هکلب  دیا  هدشن  قلخ  یتسین  يارب  امش  ، 

41 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

نآ رد  هک  یتشهب  لها )  ) ددرگیم دوبان  یناف و  هنوگچ  دـیوشیم ) لقتنم  رگید  هناخب  يا  هناـخ  زا  طـقف  دـیا و  هدـش  قلخ  ندوب  یقاـب 
هناخب يا  هناخ  زا  میوشیم  لقتنم  ام  هک  یئوگب  دیاب  نکیل  و  « 1  » دوشیمن شوماخ  تقو  چیه  هک  یشتآ  و  تسین ، گرم ) و   ) تکاله

(. ترخآب دش  میهاوخ  لقتنم  ایند  زا  ینعی   ) رگید

______________________________

دولخ عوضوم  رد  ( 1)
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دنهاوخ دـلخم  هشیمه  منهج  لها  َنوُدـِلاخ ، اهِیف  ْمُه  دـیامرفیم  هک  نانچ  دوب  دـنهاوخ  هشیمه  هدومرف : دـنوادخ  منهج ، تشهب و  رد 
: دیامرفیم و  دوب ،

نوریب منهج  تشهب و  زا  منهج  تشهب و  لها  َنیِجَرْخُِمب ، اْهنِم  ْمُه  ام  َو  دوب ، دـنهاوخ  هشیمه  تشهب  رد  نایتشهب  ًادـَبَأ ، اهِیف  َنیِدـِلاخ 
تسا اهنآ  دصق  تین و  يور  هک  تسنآ  دنام  دنهاوخ  هشیمه  منهج  رد  نایمنهج  تشهب و  رد  نایتشهب  هکنآ  تهج  و  دمآ ، دنهاوخن 
ندرک هانگ  زج  شدصق  دـنامب  ایند  رد  دـبأ  ات  رگا  یمنهج  دـنادرگیمن و  ور  ادـخ  تعاطا  زا  دـنامب  ایند  رد  هشیمه  رگا  یتشهب  اریز 

: هفیرش هیآ  قبط  و  ( 299  ) باب رد  یثیدح  عوضوم  نیا  رد  دیایب  و  دیامرفیم : لمع  دنوادخ  ناشیا  تین  يور  اذل  تسین  يرگید  زیچ 

تشهب و هرخالاب  هک  تفگ  ناوتیم  دوش  یم  دوبان  یناف و  دوجولا  بجاو  سدـقم  تاذ  زج  يزیچ  ره  ُهَهْجَو ، اَّلِإ  ٌکـِلاه  ْیَـش ٍء  ُّلُـک 
ام اَّلِإ  ُضْرَْألا  ُتاوامَّسلا َو  ِتَماد  ام  اهِیف  َنیِِدلاخ  ِهَّنَْجلا  یِفَف  اوُدِعُس  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  هفیرش : تایآ  رد  ءانثتسا  هقوطنمب  دراد  ینایاپ  منهج 

رگم تسیقاب  نیمز  اهنامـسآ و  ات  دوب  دنهاوخ  هشیمه  تشهب  رد  دنـشاب  هتفر  یعقاو  یتسرپادخ  تداعـس و  هارب  هک  نانآ  َکُّبَر ، َءاش 
َکُّبَر َءاش  ام  اَّلِإ  ُضْرَْألا  ُتاوامَّسلا َو  ِتَماد  ام  اهِیف  َنیِِدلاخ  دزاس ) ناشدوبان  لیاز و  هک   ) دهاوخب ار  نآ  ریغ  دـنوادخ  تیـشم  هکنآ 
دوبان انف و   ) یهلا تیـشم  هکنآ  رگم  تسا  رارقرب  یقاب و  نیمز  اهنامـسآ و  ات  دـندلخم  منهج  رد  نایمنهج  ُدـیُِری ، اـِمل  ٌلاَّعَف  َکَّبَر  َّنِإ 
نیدلا ءاهب  خیـش  موحرم  عوضوم  نیمه  رد  یثیدح  و  دیامنیم ، دهاوخب  دنک و  هدارا  ار  هچ  ره  ادخ  هتبلا  دـهاوخب ، ار ) ناشیا  ندومن 

ص-  ) لوکشک رد  هر ) )
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: هک دیامنیم  لقن  مق ) پاچ   3 - 73

نیجرجلا اهرعق  یف  تبنی  نامز  منهج  یلع  یتأیس 

هنال هَّللا  دـنع  ملعلا  نیریدـقتلا  الک  و  دوش ، زبس  تسا  فورعم  ياهیزبس  زا  یکی  هک  یهاـش  نآ  رعق  رد  هک  منهج  رب  یناـمز  دـیایب  ، 
ریبخ میلع 

42 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دنتسنادیم مدرم  شاک  يا  دنکیم : ادن  قرـشم  زا  یکلم  هکنآ  رگم  تسین  يزور  هک : ءاشولا  یلع  نب  نسح  زا  ار ...  ام  دنداد  ربخ  - 6
دندومنیم لـمع  هتبلا  دـندرکیم ) يرکف  نینچ  رگا  : ) دـیوگ وا  باوـج  رد  برغم  فرط  زا  يرگید  کـلم  دـنا ، هدـش  قـلخ  هچ  يارب 

يادـخ دومرف  هک  لـیئربج  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  یبن  زا  سنأ  زا  ارم ...  داد  ربـخ  - 7 « 1  » دنا هدـش  قلخ  نآ  يارب  هک  هچنآب 
روما رد  لمأت  دـیدرت و  رگا   ) هدومن و گنج  نم  اب  تقیقح  رد  هک ) دـنادب   ) نم تسود  ءایلوا و  زا  یکیب  دـنک  تناها  هک  ره  یلاـعت 

دننام نم  يارب  يدیدرت  چیه  دوب ) زیاج  نم  يارب 

______________________________

.دوش هعجارم  باب  نیمه  10 و 12 )  ) ثیدحب هدش  هدیرفآ  يرما  هچ  يارب  رشب  هکنیا  نتسناد  يارب  ( 1)

43 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

نم و  دـیامنب ) ارم  تداـبع  دـنامب و  هدـنز  هک  درادـیم  تسود  و   ) دراد تهارک  ار  گرم  وا  هک  تسین ، نمؤم  حور  ضبق  رد  دـیدرت 
ادا هک  یعقوم  رگم  نمؤم  هدنب  دنکیمن  ادـیپ  نمب  برقت  و  دـشچب ، ار  گرم  هک  تسا  راچان  نکل  ار و  وا  یکانهودـنا  مرادـن  شوخ 

و  ) دنک يراز  عرضت و  نم  هاگردب  هک  تسا  یـسک  نآ  نم  صاخ )  ) هدنب و  وا ، رب  ما  هدومن  بجاو  هک  ار  هچنآ  دروآ ) اجب  و   ) دیامن
رب هک  یتابحتسم  لامعا و 
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وا هدـننک  يراـی  تسد و  شوگ و  مشچ و  مرادـب  تسود  نم  ار  هک  ره  و  مرادـب ، تسود  ار  وا  اـت  درواـیب ) اـجب  ما  هدرکن  بجاو  وا 
مدوخ نمؤم  ناگدنب  زا  یضعب  هب  و  منکیم ، اطع  واب  دنک  تساوخرد  ار  يزیچ  رگا  و  میامنیم ، باجتـسم  دنک  یئاعد  رگا  و  متـسه ،

زا یـضعب  اریز  .ددرگ  دساف  شنامیا  هک  دباین  هار  وا  لد  رد  يدنـسپدوخ  بجع و  ات  منکیمن  اطع  دنک  تساوخرد  هک  ار  هچنآ  مامت 
ناشنامیا میامن  دنمتورث  ار  اهنآ  رگا  هک  دشاب  رقف  اب  مأوت  هکنآ  رگم  ناشیا  نامیا  درادن  تیحالـص  هک  دنتـسه  نم  نامیا  اب  ناگدنب 

تورث نتشادب  رگم  ناشنامیا  درادن  تیحالص  هک  دنتـسه  نم  نامیااب  ناگدنب  زا  یـضعب  و  دنوشیم ) هانگ  بکترم  و   ) ددرگیم دساف 
رامیب هکنآ  رگم  دـنامیمن  ملاس  ناشنامیا  هک  دنتـسه  نم  نمؤم  ناگدـنب  زا  یـضعب  و  « 1  » ددرگ دـساف  ناشنامیا  دنـشاب  ریقف  رگا  هک 

تحـصب هتـسباو  ناشنامیا  هک  دنتـسه  نامیااب  ناگدنب  زا  یـضعب  و  ددرگیم ، دساف  ناشنامیا  دنـشاب  مسجلا  حیحـص  رگا  اریز  دنـشاب 
رد هک  هچنآب  متـسه  ملاع  نم  طقف  نوچ  دش ، دهاوخ  دساف  ناشنامیا  یـصاخ ) عقاوم  رد  رگم   ) دنـشاب رامیب  رگا  هک  تسناشیا  مسج 

.دشابیم مناگدنب  بولق 

______________________________

: دیامرفیم هک  تسا  يروش  هروس  ( 27  ) هفیرش هیآ  بلطم  نیا  رب  دییأت  ( 1)

رب ار  يزور  ادخ  دنادرگ  عیـسو  رگا  ٌریَِـصب ، ٌرِیبَخ  ِهِدابِِعب  ُهَّنِإ  ُءاشَی  ام  ٍرَدَِـقب  ُلِّزَُنی  ْنِکل  ِضْرَْألا َو  ِیف  اْوَغََبل  ِهِدابِِعل  َقْزِّرلا  ُهَّللا  َطََسب  َْول  َو 
دهاوخب دوخ  هک  يردقب  ار  مدرم  يزور  ادخ  نکل  و  درک ، دنهاوخ  ملظ  نایغط و  یشکرس و  هتبلا  ناشیا  هتساوخ  قبط  دوخ  ناگدنب 

الماک ار  دوخ  ناگدنب  تالاح  دنوادخ  اریز  دومرف  دهاوخ  اطع  دشاب  ناگدنب  حالص  و 
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.تسهاگآ نانآ  داسف  حالصب و  دراد و  عالطا  ناشبلق  نورد  زا  دنادیم و 

ینامرفان دنتسه و  دنمتورث  هک  يدارفا  دوش  یم  هدید  دیوگب  یـسک  رگا  دیامرفیم : هیآ  نیا  لیذ  رد  نایبلا  عمجم  رد  یـسربط  همالع 
لمع ناگدـنب  اب  دـنادیم  دوخ  هک  یتحلـصم  قباطم  ناحبـس  يادـخ  مینادـیم  هک  تفگ  میهاوخ  دـننکیم  داسف  متـس و  ملظ و  ادـخ و 

زاب دندوب  مه  ریقف  رگا  هک  دشاب  يواسم  ناشلاح  دیاش  دـننکیم  هانگ  ادـخ و  ینامرفان  دنتـسه و  دـنمتورث  یـضعب  هکنیا  دـیامرفیم و 
رد هک  هدومن  دـنمتورث  ار  اهنآ  دـنوادخ  تجح  مامتا  يارب  دـندومنیم و  ار  ادـخ  تعاـطا  تداـبع و  كرت  دـندشیم و  هاـنگ  بکترم 

یتسد یهت  رقف و  ببـسب  میا  هدـش  نایـصع  بکترم  هکنیا  میدوبیم و  رادرب  نامرف  عیطم و  میتشادـیم  تورث  اـم  رگا  دـنیوگن  تماـیق 
لیـصافتب ملعا  هَّللا  و  دوـبیم ، ناـشندوب  دـنمتورث  عـقوم  زا  رتـشیب  ناشنایـصع  متـس و  ملظ و  دـندوب  یم  ریقف  رگا  مـه  دـیاش  و  هدوـب ،

.مهلاوحا

دنمتورث ار  یضعب  ملاع  ماظن  يارب  دنوادخ  هک  دیامنیم  لقن  نومضم  نیدب  يواضیب  ریـسفت  زا  راحب  ( 282 - 5  ) رد یسلجم  همالع  و 
ای دنمتورث و  مدرم  مامت  رگا  اریز  دوش ، هرادا  یبوخب  ناشیا  یگدـنز  ات  دـنراداو  راکب  ار  ارقف  نادـنمتورث  ات  دومرف  ریقف  ار  یـضعب  و 

دیایب باب 13  لیذ  رد  هک  نانچ  دمآ  یم  دیدپ  نانآ  یگدنز  رد  لالتخا  دندوبیم  ریقف 

44 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دنیامنیم ار  ادخ  تدابع  هک  یمدرم  دومرفیم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تفگ  هک  نایبظ  نب  سنوی  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 8
اهراد عمط  ناصیرح و  ندرک  تمدخ  دننام  تدابع  هنوگ  نیا  شباوثب و  دـیما  يارب  دـننکیم  تدابع  ار  ادـخ  یـضعب  دنمـسق ، هس  رب 

تسا
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منهج شتآ  سرت  فوخ و  زا  ار  ادخ  دننکیم  تدابع  یعمج  و  دهد ) اهنآب  يدزم  ترجا و  راک  بحاص  ات  دنهدیم  ماجنا  يراک  هک  )
يالوم تبوقع  تسایـس و  سرت  زا  هک   ) تسکانـسرت نامالغ  ندرک  راـک  دـننام  تداـبع  نینچ  نیا  و  دربن ) منهجب  ار  ناـشیا  هک   ) وا

( تشهب باوث و  رد  عمط  ای  نتفر و  منهج  سرت  تهج  زا  هن   ) تسا ادخ  اب  تبحم  هطساوب  ناشتدابع  یمسق  و  دنداقنم ) عیطم و  دوخ 
هک یتبحم  یتسودب و  منکیم  تدابع  ار  ادخ  ناشیا  دننام  مه  نم  و 

45 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

نینچ و  تسناشنم ، گرزب  یگدـنب  هویـش  تسا و  صاخ ) ناگدـنب  و   ) نادرمدازآ تدابع  یگدـنب  تداـبع و  هنوگ  نیا  و  مراد ، واـب 
.دننمیا تمایق  زور  ساره  لوه و  عزف و  زا  هک  دندارفا 

نمیا تمایق  زور  عزف  لوه و  زا  هک  دـنناشیا  َنُونِمآ ، ٍذـِئَمْوَی  ٍعَزَف  ْنِم  ْمُه  َو  دـیامرفیم : هک  تسا  دـنوادخ  لوق  بلطم  نیا  رب  دـهاش  و 
.دنشاب

ار ادـخ  امـش  رگا  مدرم ) ماـمتب   ) ربـمغیپ يا  وگب  ْمَُکبُونُذ ، ْمَُکل  ْرِفْغَی  ُهَّللا َو  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَـف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْلـُق  دـیامرفیم : و 
تـسود ار  امـش  دنوادخ  ات  ندومن ) ادـخ  تعاطا  رادرک و  راتفگ و  رد  متـسه  ادـخ  ربمغیپ  هک   ) دـینک نم  تعباتم  دـیرادیم  تسود 
تـسود ادخ  ار  یـسک  ره  و  درادـیم ، تسود  ار  وا  یلاعت  يادـخ  درادـب  تسود  ار  ادـخ  هک  ره  سپ  دزرمایب  ار  ناتناهانگ  درادـب و 
بلاطم هلمج  زا  دومرفیم : هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  ام  دـندرک  ثیدـح  تماـیق 9 - زور  عزف  زا  تسا  نمیا  درادـب 

قلخ نم  ناگدنب  يا  دیامرفیم ) ادخ  هک   ) هدوب نیا  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  فحص  رد  هجردنم 
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ار امـش  مشاـب  هدرک  تشحو  یئاـهنت  زا  اـی  مدوب و  اـهنت  نوچ   ) اـی و  منک ، هدوزفا  مدوـخ  تاـقولخم  رب  هکنآ  يارب  ار  امـش  ما  هدرکن 
دیاع یتعفنم  دوس و  امش  زا  ای  و  مشاب ، هدش  زجاع  هک  يرما  رب  میامن  دادمتسا  امش  زا  ای  و  مریگب ، تفلا  سنا و  امـش  اب  هک ) مدیرفآ 

لاح همه  رد  و   ) دننک عامتجا  نیمز  اهنامسآ و  لها  یمامت  رگا  یسوم ) يا   ) میامنب دوخ  زا  يررض  عفد  امش  ببـسب  ای  و  ددرگ ، نم 
.دنیامن هدوزفا  نم  تکلمم  رب  يا  هرذ  نیرتکچوک  دنناوتیمن  نم  یگدنب  تدابع و  تعاطا و  رب  دنیامن ) ششوک 

َّنِْجلا َو ُْتقَلَخ  ام  َو  هیآ : نیا  ریسفت )  ) زا مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  مدیسرپ  تفگ  هک  ریـصب  وبا  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 10
دنک رما  ات  ار  ناشیا  هدومن  قلخ  ینعی  دومرف : دـنیامن ) تداـبع  ارم  هکنآ  يارب  رگم  ار  رـشب  نج و  مدرکن  قلخ   ) ِنوُدـُبْعَِیل اَّلِإ  َْسنِإـْلا 

.دننک شتدابع  هک  نانآب 

َنیِِفلَتُْخم َنُولازَی  َو ال  دیامرفیم : هک  تسیچ  هیآ  نیا  ینعم  سپ  مدیسرپ  زاب 

46 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

رکفت و مدـع  تهجب  مهریغ  سوجم و  يراصن و  دوهی و  نوچ  لـطاب  قح و   ) رد مدرم  هشیمه  ْمُهَقَلَخ ، َِکلذـِل  َکُّبَر َو  َمِحَر  ْنَم  اَّلِإ 
ار وا  دوخ  صاخ  فطل  تمحرب و  دّمحم ) ای   ) وت راگدرورپ  هک  یـسک  نآ  رگم  دوب  دنهاوخ  فالتخا  رد ) هحـضاو  لیالد  رد  ربدـت 
هک ار  یلاـمعا  دـنهد  ماـجنا  اـت  ار  ناـشیا  هدومن  قلخ  ینعی  دومرف : مدرم  یماـمت  دـنا  هدـش  قـلخ  تهج  نیمه  يارب  دـنک و  تمحر 

ام دندرک  ثیدح  - 11 « 1  » دهد رارق  دوخ  صوصخم  تمحر  دروم  ار  ناشیا  دنداد ) ماجنا  نوچ   ) تسا و تمحر  بجوتسم 
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(. فالتخا یکدنا  اب  قوف  تیاور  لوا  دننامه   ) ار

ُْتقَلَخ ام  َو  دیامرفیم : ادخ  هکنیا  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  مدیسرپ  تفگ  هک  جارد  نب  لیمج  زا  ار ...  ام  دندومن  ثیدح  - 12
صاخ تدابع  مدرکـضرع  ندومن ، تدابع  يارب  ار  مدرم  دومرف  قلخ  دنوادخ  دومرف : تسیچ ، نآ  ینعم  ِنوُُدبْعَِیل ، اَّلِإ  َْسنِْإلا  َّنِْجلا َو 

«2  » ماع دومرف  ماع ، ای 

______________________________

يارب رـشب  تقلخ  تلع  دـیامرفیم  لوا  هیآ  رد  اریز  هـیآ ، ود  نـیب  تـسا  ضقاـنت  ضراـعت و  هـک  هدوـمن  مهوـت  ریـصب  وـبا  اـیوگ  ( 1)
هک هدومرف  نایب  وا  يارب  ترضح  نآ  اذل  تسندش ، یهلا  تمحر  لومشم  يارب  رشب  تقلخ  تلع  دیامرفیم : مود  هیآ  رد  تستدابع و 

موهفم یـشایع  ریـسفت  زا  راحب  زا  دهدیم و  رارق  دوخ  تمحر  دروم  ار  ناشیا  دندومن  تدابع  رگا  ینعی  تسقفاوت  بسح  رب  مود  هیآ 
.هدوب هیآ  خسن  نییعت  لاؤس  زا  ریصب  وبا  دارم  دیاش  نیا  رب  انب  هدش  خوسنم  َنُولازَی  هیآب َو ال  ُْتقَلَخ  ام  هیآ َو  دوش  یم 

يوار و  دننک ، تدابع  ود  ره  رفاک  نمؤم و  ینعی  ماع  و  دننک ، تدابع  نینمؤم  طقف  ینعی  صاخ  هک  تسنآ  ماع  صاخ و  زا  دارم  ( 2)
فیلکت ود  رهب  هدومرف : باوج  رد  ترضح  نآ  تستدابعب و  فظوم  اهنت  نمؤم  ای  ندومن  تدابعب  دنفلکم  رفاک  نمؤم و  هک  هدیسرپ 

درادن و شزاس  رفک  اب  تدابع  اهتنم  دشاب  طقاس  وا  زا  تدابع  دش  رفاک  سک  ره  هک  تسین  نانچ  دنیامنب و  ار  یهلا  تدابع  هک  هدش 
تسا دوجس  عوکر و  تین و  نودب  زامن  دننامه  رفک  اب  تدابع  و  دیامن ، تدابع  دوخ  رمع  رخآ  ات  لوا  زا  دنچ  ره  دوشیمن  لوبق 

47 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

ام دندرک  ثیدح  - 13
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ياـهتروص فـلتخم و  عاوـنا  رب  ار  مدرم  دـنوادخ  ارچ  مدرکـضرع : مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضحب  تفگ  هک  لاـضف  نب  یلع  زا  ار ... 
.دیرفاین تروص  کی  عون و  کیب  ار  ناشیا  هدیرفآ و  نوگانوگ 

چیه هیلایخ  هیمهو و  هوق  رد  یتروص  لکش و  چیه  و  تسا ، زجاع  ادخ  هک  دنکن  روطخ  مدرم  ياهلایخ  مهو و  رد  هکنآ  يارب  دومرف :
هدیرفآ ار  يرفن  کی  لکـش  تروص و  نآ  دـننامه  دـنوادخ  هکنآ  رگم  دـیامنیمن  روطخ  يدـحلم ) ریغ  ای  یئادـخ و  رکنم  دـحلم و 

.دنیرفایب مه  يرگید  ياهتروصب  دوب  رداق  ادخ  ایآ  هک  دیوگن  یسک  ات ) دیرفآ  فلتخم  ياهتروصب  ار  اهنآ   ) تسا و

ملاس ابیز و  تشز و  دـنلب و  هاـتوک و  زا   ) ناـشیا ياهلکـش  عاونا و  ندـید  درجمب  هک  دومرف  قلخ  فلتخم  ياـهتروصب  ار  مدرم  سپ 
لکش عون و  همه  و   ) زیچ همهب  یلاعت  يادخ  هک  دوش  هتسناد  هریغ ) درز و  خرس و  دیفـس و  هایـس و  ءاضعالا و  میلـس  ریغ  ءاضعالا و 

«. 1  » تسا رداق  ندیرفآ 

______________________________

رد دیاب  دنک ، قلخ  لکـش  کی  ار  مدرم  همه  ندوب  رداق  دنوادخ  ایآ  هک  دیآ  یم  شیپ  مه  لایخ  رکف و  نیا  هک  دـنیوگ  یـضعب  ( 1)
برد و ماسقا  عاونا و  دـناوتیم  هک  يراجن  رفنکی  لثم  باـب  زا  اریز  دراد ، هتـشاد و  هک  تسا  ملـسم  تردـق  نینچ  نیا  تفگ : باوج 

تسا رداق  طایخ  نآ  دزاسب و  برد  عونکی  دناوتیم  راجن  نآ  قیقحتلا  یلع  دزودب  سابل  عون  همه  دناوتیم  هک  یطایخ  دزاسب و  هرجنپ 
تقو نآ  دزاسب  لکش  کی  هزادنا و  کی  ار  اهبرد  همه  يراجن  هک  یتروص  رد  دزودب و  سابل  مسق  کی  عونکی و  ار  اه  هچراپ  همه 

اهبرد دناوتیم  ایآ  هک  دوش  یم  رکفتم  یمدآ 
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.دزاسب فلتخم  ياهلکش  هزادناب و  ار 

تروص و لکـش  لیبق  زا  تسا  فلتخم  مدرم  يرهاظ  تروص  اهنت  طقف  هن  و  تسا ، ندومن  قلخ  فلتخم  رد  یئامن  تردق  نیا  رب  انب 
لوبلگب و هیبش  یسک  لولس  ای  لوبلگ و  کی  هک  ییاج  ات  تسا  فلتخم  مه  اهنآ  ینورد  ياضعا  هکلب  هریغ  ناتشگنا و  طوطخ  وم و 

هکلب تسین  هیبش  اهنت  ردام  ردپ و  اب  امیقتسم  شنوخ  هورگ  تسا  دنم  هرهب  ثراوت  نوناق  زا  هک  مه  دنزرف  یتح  تسین  يرگید  لولس 
ب آ)  ) دنزرف نوخ  هورگ  دشاب  آ )  ) ردام نوخ  هورگ  دـشاب و  ب )  ) ردـپ نوخ  هورگ  رگا  الثم  دراد  ناشیا  رفن  ود  ره  نوخ  هورگ  زا 

متفه لسن  زا  هصاخ  دوش  یم  ادیپ  یلک  رییغت  يدعب  ياهلسن  رد  هک  تسا  لکش  رییغت  نیمه  و  لکـش ، رد  يرییغت  رـصتخم  اب  دشابیم 
رگا هک  تسنآ  داد  رارق  فـالتخا  مدرم  ياـهگنر  اهلکـش و  اـهتروص و  رد  دـنوادخ  هکنآ  ياـهتلع  زا  یکی  تـفگ  ناوـتیم  و  دـعبب ،

دـشیم بکترم  ار  یتیاـنج  یـسک  رگا  ـالثم ، تشاد ، يرامـشیب  ياـهداسف  تاـناویح ، دـننام  دوبیم  رگیدـکیب  هیبش  مدرم  ياـهتروص 
تراجت تالماعم و  رد  نینچ  مه  دندناسریم و  تازاجمب  دندرکیم و  صاصق  وا  ضوعب  ار  يرگید  تروص  لکش و  تهابش  هطساوب 

.دوب لاحم  ابیرقت  هکلب  راوشد  لکشم و  یسب  نآ  خسف  لح و  هک  دشیم  عقاو  دیدش  فالتخا  هریغ  اهدادرارق و  ضرق و  ثراو و 

نانچ رـشب  قلاخ  تسا و  یهلا  لدـع  فطل و  نیع  ابیرقت  تفرگ و  رارق  مدرم  روص  فالتخا  رد  لج  زع و  يادـخ  تمکح  نیا  رب  انب 
اهنویلم جرخ  فرص و  ترارم و  تمحز و  نارازه  زا  دعب  هزورما  هک  هداد  رارق  فالتخا  رشب  يرهاظ  تروص  رد 
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تسین و ناسکی  دش  هراشا  هک  نانچ  مدرم  تشگنا  رـس  ياهـشقن  طوطخ  هک  دنا  هدومن  فشک  تنوپ  هریل و  رالد و  رانید و  ناموت و 
يوم هک  هدش  مولعم  نینچ  مه  و  هدـش ، مئارج  فشک  هدافتـسا و  دروم  ایند  رد  هک  هدـیدرگ  مولعم  وکین  يراگن  تشگنا  رثا  رد  نیا 

.َنیِِقلاْخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف  دنرادن ، مهب  یتهابش  چیه  هک  يروطب  نامتخاس  تقلخ و  ظاحل  زا  تسا  فلتخم  مدرم  رس 

48 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دندیمان مدآ  ار  مدآ  هکنآ  تلع  مهد  باب 

ار مدآ  هکنآ  تلع  دومرف  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 1

49 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

«1  » .دیدرگ قلخ  نیمز  يور ) رهاظ   ) میدأ زا  مدآ  نوچ  هک  دوب  نیا  دندیمان  مدآ 

______________________________

قتـشم هک  دنیوگ  یـضعب  و  هدشن ، يا  هملک  زا  قتـشم  دماج و  یمجع و  تسا  یمـسا  هک  دنیوگ  یـضعب  مدآ ، ظفل  قاقتـشا  رد  ( 1)
هک تسا  هدش  هتفگ  و  هدوب ، گنر  یمدنگ  رـشبلا  وبأ  ترـضح  ندب  تسوپ  نوچ  گنر  یمدنگ  ینعمب  هزمه ) مضب   ) همدا زا : تسا 

هتفگ و  نارگید ، نیب  ندومن  حالـصا  یتسود و  تفلا و  ینعمب  تسا  نیرحبلا  عمجم  رد  هک  نانچ  لاـعفا ) باـب  زا  امادـئإ -  ) مدآ زا :
تلالد قوف  تیاور  هک  نانچ  هدش  قلخ  نیمز  يور  زا  ترـضح  نآ  نوچ  نیمز ، يور  ینعمب  تسا  ضرالا  میدأ  زا  قتـشم  هک  هدش 

.دراد نیمه  رب 

رـشب و هراب  رد  هزورما  دیاقع  اب  هَّللا  ءاش  نا  اهتلع  رداون  ( 385  ) باب رد  دیایب  ترـضح  نآ  تقلخ  یگنوگچ  مدآ و  تنیط  هراب  رد  و 
لقن مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  میهاربا  هروس  رخآ  رد  ناـهربلا  ریـسفت  رد  و  رـشب ، شیادـیپ  هراـب  رد  دـنا  هتفگ  هک  یئاـه  هیـضرف 

ردپ تشه  دنوادخ  هک  دیامنیم 
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هدیدرگ يرپس  اهنآ  رمع  یگدنز و  نارود  سپس  دندش و  نادنزرف  ياراد  کی  ره  يرگید و  زا  دعب  یکی  هدومرف  قلخ  نیمز  نیا  زا 
.تسا مالّسلا  هیلع  رشبلا  وبأ  مدآ  ناشیا  نیرخآ  و 

: دومرف هدوب ، هک  ملاع  رد  مدآ  زا  لبق  دیـسرپ  نینمؤملا ع  ریما  ترـضح  زا  یـصخش  هک  دـیامرفیم  هیلاعلا  هنج  رد  يدـنواهن  لـضاف ،
.مدآ تفگ  مهاوخ  ینک  لاؤس  هبترم  دص  رگا  دومرف : دوب ، هک  مدآ  نآ  زا  شیپ  دیسرپ  هرابود  مدآ ،

دنا هدـش  هدـیرفآ  كاخ  زا  وا  ياهدـنزرف  مدآ و  هکنیا  هراـب  رد  مالّـسلا  مهیلع  توبن  نادـناخ  هک  يراـبخا  دـنوادخ و  هک  یتاـیآ  و 
دیرادرب ار  تعارز  لباق  كاخ  زا  یتشم  امش  رگا  هدرک  ریرقت  بیوصت و  ار  نآ  ملع  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  و  تسا ، دایز  دنا  هدومرف 

اهنیا ریغ  رفـسف و  مویـسلاک و  رـصنع ) هدزناش   ) زا هک  دـید  دـیهاوخ  دـیهد  رارق  یئایمیـش  ياه  لـیلحت  هیزجت و  شیاـمزآ و  دروم  و 
زا مهنآ  دید  دیهاوخ  دینک  ارجا  نآ  هراب  رد  ار  هدربمان  تاشیامزآ  دیرادرب و  ار  ناسنا  ندب  تشوگ  هعطق  کی  رگا  و  هدـش ، بیکرت 

اهیندروخ هار  زا  هک  تسیکاخ  رـصانع  نیمه  تسا و  هدـش  بیکرت  دـنکاخ  هدـنهد  بیکرت  رـصانع  نامه  انیع  هک  رـصنع ) هدزناـش  )
.دنوشیم لقتنم  ناسنا  ندبب 

50 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

قلخ نیمز  میدأ  زا  هک  هدش  هتفگ  اذل  هدـش ، هدـیرفآ  نآ  زا  مدآ  و  تسا ، میدأ  مراهچ  نیمز  مسا  هک  قودـص ) خیـش   ) دـیوگ نینچ 
.دنمانیم مدآ  ار  وا  هدیدرگ و 

دنتفگ ناسنا  ار  ناسنا  هکنآ  تلع  مهدزای  باب 

راک شومارف  نوچ  دندیمان ، ناسنا  تهج  نیا  زا  ار  ناسنا  دومرفیم  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار ...  ام  دـندرک  ثیدـح  - 1
: دیامرفیم هدرک و  هراشا  نآب  دنوادخ  هک  نانچ  تسا 
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درک شومارف  نکل  و  دورن ) تخرد  کیدزن  دروخن و  ناطیش  بیرف  هک   ) میتسب دهع  مدآ  اب  ام  َیِسَنَف ، ُْلبَق  ْنِم  َمَدآ  یلِإ  انْدِهَع  ْدََقل  َو 
«. 1 ( » دومن لوانت  ار  نآ  هویم  تفر و  تخرد  کیدزن  دروخ و  ار  وا  بیرف  (و 

______________________________

نوچ تسا  تهج  نیمه  زا  هک  دنیوگ  و  هدوب ، الاب  ملاع  سینأ  نوچ  هک  دندیمان  ناسنا  ار  ناسنا  تهج  نیدـب  دـنا  هتفگ  یـضعب  ( 1)
زین و  ِرْهَّدلا ، َنِم  ٌنیِح  ِناْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَه  هدومرف : یلاعت  يادخ  هک  نانچ  دنناوخیم  ناسنا  مانب  ار  وا  دنهد  ربخ  وا  هتشذگ  نامز  زا 

قوف تیاور  دوصقم  و  راک ، شومارف  يا  ینعی  ُساَّنلا ، اَهُّیَأ  اـی  هدومرف : هک  ناـنچ  دـنتفگ  ساـن  ار  وا  درک  شومارف  ار  سنا  نآ  نوچ 
حرط وا  اـب  هک  یـسک  ره  اـب  دریگیم  سنا  نوـچ  هک  دـنتفگ  ناـسنا  تهج  نیا  يارب  ار  ناـسنا  هک  دـندقتعم  یهورگ  و  تسا ، نـیمه 
امتح دنک و  یگدنز  یئاهنتب  تاناویح  دننام  دـناوتیمن  تسا و  عبطلا  یندـم  ناسنا  نوچ  دـنیوگ : یـضعب  و  دزادـنیب ، تفلا  یتسود و 

تحالف و يرگتعنص و  يرگنهآ و  يراجن و  دننام  دوشب ، شتاجایتحا  عفر  ات  دریگب  سنا  وا  اب  هک  دراد  مزال  یلاح  کمک  سنوم و 
.دنتفگ شناسنا  تهج  نیا  زا  هریغ 

و تسنالعف ، شنزو  دیامنیم و  ار  بلطم  نیا  دـییأت  دـشاب  فرـش  ملع و  برـض و  باب  زا  ءافلا  زومهم  سنأ  زا  قتـشم  رگا  نیا  رب  انب 
دشاب و هدوب  نایسنإ  هک  تسنالعفا  شنزو  دنکیم و  ار  تیاور  دییأت  دشابیم  ملع  باب  زا  یئای  ماللا  لتعم  یـسن  زا  قتـشم  میئوگب  رگا 

مه هناسنا  ثنؤم  رد  دوش و  یم  رشب  سنج  رب  قالطا  ناسنا  ظفل  و  هداتفا ، لامعتسا  ترثک  ببسب  نآ  ءای 
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.هدش لامعتسا 

51 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

رگم دندشن  قلخ  مدرم  ریاس  و  دندش ، قلخ  ردپ  نودب  یسیع  ترضح  و  ردام ، ردپ و  نودب  مدآ  ترضح  هکنآ  تلع  مهدزاود  باب 
ردام ردپ و  اب 

و ردام ، ردپ و  نودـب  اوح ) و   ) مدآ ارچ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضحب  مدرکـضرع  تفگ  هک  ریـصب  وبا  زا  ار ...  ام  درک  ثیدـح  - 1
.ردام ردپ و  زا  رگم  دنوشیمن ) و   ) دندشن قلخ  مدرم  ریاس  دندش و  قلخ  ردپ  نودب  یسیع  ترضح 

ردام و ردپ و  نودـب  دـیامن  قلخ  تسا  رداق  دـناوتیم و  هک  ار  رداق  يادـخ  تردـق  لامک  تیمامت و  مدرم  دـننادب  هکنآ  يارب  دومرف :
.ردام ردپ و  اب  ار  مدرم  دیامنیم ) و   ) هدومن قلخ  تسا و  رداق  هک  نانچ  مه  ردپ ، نودب  دنک  قلخ 

اهندب رد  ار  حاورا  داد  رارق  دنوادخ  هکنآ  تلع  مهدزیس  باب 

ببـس تلع و  هچب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضحب  مدرکـضرع  تفگ  هک  یمـشاه  لـضف  نـب  هَّللا  دـبع  زا  ار ...  اـم  درک  ثیدـح  - 1
، دندوب اهماقم ) و   ) اهلحم نیرتدنلب  رد  العا  توکلم  رد  حاورا  هک  ینآ  زا  دعب  داد  رارق  اهنآ  ياهندـب  رد  ار  ناگدـنب  حاورا  دـنوادخ 
دروآ و یمن  اهندبب  و   ) دراذگیماو ناشدوخ  لاحب  دنتشاد  هک  یلحم  ماقم و  نآ  رد  ار  حاورا  رگا  هک  تسنادیم  یلاعت  يادخ  دومرف :

دندرکیمن هدهاشم  دننیب  یم  ندب  هطساوب  هک  رقف  تاجایتحا و  نیا 

52 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

ادیپ قوش  دـندشیم و ) لفاغ  دوخ  دوبعم  قلاخ و  زا  دـندوبیم  دوخ  هبترم  ولع  تفارـش و  لاح  رد  دنتـشاد  هک  یملاع  نآ  رد  هشیمه  و 
رد دوخ  هغلاب  تمکح  هلماک و  تردقب  داد  ياج  ار  ناشیا  ببـس  تلع و  نیدب  ندومن  یئادخ  ياعداب  دندیدرگیم  لیام  دندرکیم و 

اهنآ زا  یـضعب  دینادرگ  جاتحم  و  تشاد ، اهنآ  هب  تبـسن  هک  یتمحر  فطل و  تهجب  ریدقت  يادتبا  رد  دوب  هدومن  ردقم  هک  یئاهندب 
یضعب تاجرد  و  داد ، يرترب  یضعب  رب  ایند ) رد   ) ار یضعب  و  رگید ، یضعبب  ار 
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و « 1  » درپس رگید  یـضعب  تسدب  ار  یـضعب  روما  تیافک  و  داد ، يرتالاب  یـضعب  رب  ترخآ ) رد  ناشیا  یگدنب  تدابعب و  تبـسن   ) ار
دوخ سنج  زا  هک   ) ار ناربمغیپ 

______________________________

ْمُهَـضَْعب انْعَفَر  اْینُّدلا َو  ِهایَْحلا  ِیف  ْمُهَتَـشیِعَم  ْمُهَْنَیب  انْمَـسَق  ُنَْحن  دیامرفیم : هک  تسفرخز  هروس  - 31 هیآ - ترـضح  نآ  نایب  دییأت  ( 1)
هدرک میسقت  ایند  رد  ار  مدرم  يزور  شاعم و  ام  َنوُعَمْجَی ، اَّمِم  ٌْریَخ  َکِّبَر  ُتَمْحَر  ایِرْخُس َو  ًاضَْعب  ْمُهُضَْعب  َذِخَّتَِیل  ٍتاجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف 

دننک و تمدخ  رخسم  ار  یـضعب  دوخ ) تورثب   ) اهنآ ات  هکنآ  تهجب  میداد  يرترب  يویند ) هاج  لامب و   ) یـضعب رب  ار  یـضعب  و  میا ،
رقف و رظن  زا  مدرم  همه  رگا  اریز  ددرگ ) ملاع  ماظن  ماوق و  ببـس  دوش و  ناـشیا  شاـعم  یگدـنز و  روما  حالـصا  اـت   ) دـنراداو راـکب 

.دشیم نانآ  كاله  داسف و  بجوم  دندوبیم  ناسکی  تورث 

مدرم یمامت  رگا  و  َنوُرَهْظَی ، اْهیَلَع  َجِراعَم  ٍهَِّضف َو  ْنِم  ًافُقُـس  ْمِِهتُوُیِبل  ِنمْحَّرلِاب  ُرُفْکَی  ْنَِمل  اْنلَعََجل  ًهَدِـحاو  ًهَّمُأ  ُساَّنلا  َنوُکَی  ْنَأ  َْول ال  َو 
هبجاو تادابع  دـنناوخیمن و  زامن  و   ) دـنرادن نامیا  هک  یناسک  يارب  دـندشیمن  راتفرگ ) یناطیـش  سواسوب  لفاغ و  ادـخ  زا  و   ) رفاـک
نیدنچ ار  دوخ  ياه  هناخ  دنزاسب و  هرقن  اب  ار  دوخ  ياهقاطا  فقـس  هک  میدادیم  اهنآب  یئایند  لاوما  ردقنآ  دنهدیمن ) ماجنا  ار  رگید 
بابـسا و   ) اهنابدرن هب  جایتحا  دوخ  ياه  هناخ  یناـقوف  تاـقبطب  نتفر  يارب  هک  دـنزاسب  لـلجم  هبوکـشا و  نیدـنچ  ياـهخاک  هقبط و 

.دنشاب هتشاد  رگید )

ي اهیلدنـص ) زیم و  لبم و  و   ) اهتخت ددعتم و  ياهرد  تعـسو ) یگرزب و  زا   ) ار ناشیاهلزنم  و  َنُؤِکَّتَی ، اْهیَلَع  ًارُرُـس  ًاباْوبَأ َو  ْمِِهتُوُیِبل  َو 
( درادن شزرا  یسگم  لاب  ردقب  ام  هاگشیپ  رد  ایند  نوچ   ) میدادیم رارق  رامشیب 
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اهناوخزامن دنیوگیم  هک  یناسک  يارب  تسباوج  مه  و  دننک ، داجیا  لغش  راک و  مدرم  يارب  دیاب  هک  نادنمتورثب  تسا  هراشا  تایآ  و 
هک یئاهنآ  میرادـن و  يزیچ  میناوخیم  زامن  هکنیا  اب  اـم  دـنیوگیم ، هک  نارازگزاـمن  زا  یـضعب  يارب  تسباوج  و  دـنا ، هتفرگ  ار  اـجک 

رظن رد  هک  ار  یتورث  نآ  دننکیمن  رکف  و  دنراد ، سر  تسد  رد  یتحار  لئاسو  هنوگ  همه  دنناوخیمن  زامن  دنکرشم و  قساف و  رفاک و 
زا هک  تسترخآ  ایند و  یتحار  تزع و  ببـس  تسا و  وکین  یتورث  نآ  و  تسین ، يرگید  زیچ  يراتفرگ  یتخبدب و  رزو و  زج  دـنراد 

هیلع ماما  كرابم  مهـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  سمخ  لیبق  زا  نآ  هبجاو  قوقح  دـیایب و  تسدـب  لـالح  بسک  يارجم 
دوش هعجارم  تسماقم  اب  بسانم  هک  تشذگ  ( 43 ص -  ) لیذ رد  ینایب  ددرگ و  ادا  مالّسلا 

53 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

.دنهد تراشب  دنوادخ ) تشهب  تمحرب و   ) ار اهنآ  ات  داتسرف  ناشیا  يوسب  تسا ) اهنآ 

يارب زا  داد  رارق  و  هدومن ، رما  نآب  دنوادخ  هک  ینانچنآ  یگدنب  تدابعب و  ار  اهنآ  دنیامن  رما  دنراداو و  و  دنناسرتب ، شباذـع ) زا   ) و
ات ترخآ  ایند و  رد  اهنآ  ناگدـننک ) تعاطا   ) يارب يرامـشیب  دایز و  ياهباوث  و  ترخآ ، اـیند و  رد  یتاـبوقع  ناـشیا  ناراـکهانگ ) )
ار ناشیا  هکنیا  ات ) ار  ناربمغیپ  داتـسرف  زین   ) و اهیدـب ، زا  دـنیامن  زیهرپ  ریخ و  ياـهراک  تداـبعب و  دـنوش  لـیام  بغار و  رتشیب  هکنیا 
و  ) دنیوا قولخم  ادـخ و  ناگدـنب  اهنآ  هک  دـننادب  تایفیک  نیا  زا  ات  و  ندومن ، بسک  زرط  شاعم و  بلطب  دـننک  یئامنهار  تلالد و 

، تسا راگدرورپ  يایاطع  محارم و  زا  دنراد  هچ  ره  هک  دنمهفب 
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تـشهب هیدبا و  ياهتمعن  قحتـسم  هطـساو  نیاب  ات  دنوادخ  تدابعب  دنروآ  يور  سپ  دیامنیم ) لیدـبت  هوقب  ار  فعـض  هک  تسا  وا  و 
رتنابرهم هاوخریخ و  یلاعت  يادخ  لضف  رـسپ  يا  دومرف : سپـس  دنورب  نآ  نوماریپ  دیابن  هک  هچنآ  زا  دندرگ  نمیا  دنوش و  نادیواج 

(. ندومن هانگ  ببسب  دننکیم  ملظ  دوخ  سفنب  ناگدنب  اریز   ) ناشدوخ زا  ناگدنبب  تسا 

سونایقد و دننام   ) دننکیم یئادخ  ياعدا  هک  يروطب  دنرادیم  تسود  ار  دوخ  ریغ  رب  يرترب  ولع و  اهنآ  همه  هک  ار  مدرم  ینیبیمن  ایآ 
( لطابب  ) یضعب و  نوعرف ) دورمن و 

54 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دنتسه  ) فیعـض و  كاردا ) لقع و  زا   ) دنـصقان هک  دننیب  یم  هکنیا  اب  دنوشیم  تماما  یعدم  قح ) انب   ) ای دنیامنیم و  يربمغیپ  ياعدا 
( ملع لیصحتب  دنشابیم   ) جاتحم ریقف و  و  تلاهج ) رثا  رد   ) دنتـسه شزرا  یب  و  یئاهنتب ) روما  رد  ریبدت  زا   ) دنزجاع و  تردق ) رظن  زا 

(. دننکیم نایغط  ینامرفان و  زاب   ) دراد هبلغ  اهنآ  رب  گرم  دنوشیم و  التبم  اهدرد  اهالبب و  و 

ملظ ناشدوخب  مدرم  نکیل  یسکب و  دنکیمن  ملظ  دنوادخ  تسناگدنب و  حالصب  هکنآ  رگم  دنکیمن  ار  يراک  دنوادخ  لضف  رسپ  يا 
«. 1 ( » دنوشیم دنسپان  رادرک  هانگ و  بکترم  ناشراگدرورپ و  تعاطا  رد  دنیامنیم  یهاتوک  هک   ) دننکیم

______________________________

ملع نوـنک  اـت  و  تسین ) هداـمب  قوبـسم  و  ، ) جاوـما رتا ، روـن ، دـننام ، یئاوـه  طیـسب و  تسا  یفیطل  قـیقر و  هداـم  مسج و  حور : ( 1)
یگنوـگچ و هراـب  رد  مالّـسلا  مهیلع  همئا  لوـسر و  ادـخ و  هک  تـسنآ  شتلع  و  هدرکن ، كرد  ار  نآ  تـیفیک  تـیمک و  تـقیقح و 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  بارعا  زا  یعمج  یتقو  یتح  دنا ، هدومن  توکس  نآ  تیفیک  تیمک و 
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، اًلِیلَق اَّلِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتِیتوُأ  ام  یِّبَر َو  ِْرمَأ  ْنِم  ُحوُّرلا  ُِلق  ِحوُّرلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  دش : لزان  هفیرـش  هیآ  دندیـسرپ  حور  تقیقح  زا  ملـس  و 
كرد ار  نآ  تقیقح  امـش   ) تسا و رما  ملاـع  زا  حور  وگب : اـهنآ  باوج  رد  حور ، تقیقح  زا  دـننکیم  لاؤـس  ربـمغیپ  يا  وـت  زا  رگا 

.تسکدنا صقان و  امش  مهف  ملع و  اریز ) دینکیمن 

، دیدرگ تکاس  عناق و  هدننک  لاؤس  هدشن و  نایب  بلطم  هنک  تقیقح و  هک  تسباوج  رد  هرفط  هیآ  نیا  دنا  هتفگ  نیرـسفم  زا  یـضعب 
ترـضح نآ  اریز  تسا  حیحـص  نخـس  نیا  و   ) دـنک ناـیب  ار  تقیقح  هک  دـش  رومأـم  ترـضح  نآ  دـنا : هتفگ  نیققحم  زا  یـضعب  و 

زین شتوربج  ملاع  هک   ) تسا رمأ  ملاع  زا  حور  دومرف : و  هدومنیمن ) نادرگرس  ناریح و  ار  مدرم  هتشاذگیمن و  باوج  الب  ار  اهشسرپ 
سمل هدـیئوب و  هدیـشچ و  هدینـش و  هدـید و  ددرگیمن ، كرد  هناگجنپ  ساوح  زا  کی  چـیهب  هک  تسا  یملاـع  نآ  زا  ینعی  دـنیوگ )

.مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  شیامرفب  انب  تسناسنا  غامد  حور  زکرم  و  تسا ، سوسحم  ملاع  زا  هک  ندب  فالخ  رب  دوشن ،

دیـسرپ ترـضح  نآ  زا  يدنه  رـصن  نب  حابـص  هک  دیامنیم  لقن  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  زا  دـیدج ) - 111 - 6  ) راحب رد  هک  ناـنچ 
نامسآ رد  هک  دیشروخ  دننام  دشابیم  هدنکارپ  ندب  مامت  رد  نآ  رثا  عاعـش و  تسغامد و  حور  ناکم  دومرف : تسا ، اجک  حور  ناکم 

، دریم یم  ناسنا  ددرگیم و  جراخ  حور  دش  هدیرب  ناسنا  رس  هک  یتقو  تسا  نیمه  يارب  نیمز و  رد  تسا  هدنکارپ  نآ  عاعـش  تسا و 
هک هدش ) هتشون  هفسلف  ياهباتک  رد  هک  نانچ   ) هدومن تباث  دنچ  لیالد  اب  دقتعم و  میکح  طارقس  و 
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قرف مسج  تعیبط  اب  حور  ینعی  دوشیمن ، هدـید  هک  تسیزیچ  حور  دـیوگ  زین  و  هتـشاد ، دوجو  دـیآ  يدام  ملاعب  هکنآ  زا  شیپ  حور 
تـستوافتم مسج  تعیبـط  اـب  حور  تعیبـط  نوچ  و  تسین ، نینچ  حور  دوش و  یم  كرد  هناـگجنپ  ساوح  زا  یکیب  مسج  اریز  دراد 

تسبکرم ریغ  طیسب و  حور  نوچ  تروص  نیا  رد  تسماسجا  تعیبط  زا  بیکرت  اریز  دشابیمن  بکرم  تسا و  مسج  فالخ  رب  راچان 
هدـنامرف و هشیمه  دـنرترب  الاب و  هک  يروما  ـالوصا  اریز  ربناـمرف ، ندـب  تسا و  هدـنامرف  حور  زین  دـشابیمن و  هیزجت  لـالحنا و  لـباق 

.دنتسه ربنامرف  دنرت  تسپ  هک  يروما 

.دوب دهاوخن  لاوز  لالحنا و  لباق  تسین  بکرم  نوچ  تسا و  رترب  الاب و  روما  زا  حور  و 

لقع نوچ  دـبایرد  ار  حور  تقیقح  ادـخ و  تقیقح  هک  تسین  یهار  ار  لقع  هتفگ  تناک ) لیئونامع   ) مانب ناملآ  هفـسالف  زا  یکی  و 
نادیم اریز  ددرگ ، لئان  تسا  رت  میظع  رتگرزب و  شدوخ  زا  هک  يزیچب  دناوتیمن  رـشب  لقع  یفرط  زا  تسیتردـق و  نینچ  دـقاف  ناسنا 

سوسحم سوملم و  هک  تسنیا  زا  هزنم  هدام و  زا  هزنم  دـنوادخ  تسا و  تاسوسحم  تاسوملم و  تایدام و  هداـم و  لـقع  هاـگنالوج 
.دوش

هک تسا  راحب  رد  هک  نانچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نایب  قبط  ناسنا  ندرمب  دوشیمن  یناف  هک  تسنآ  حور  صئاصخ  زا  یکی  و 
یمنزاب رگید  دوریم و  شرون  دومرف  دوریم ، اجک  شرون  دش  شوماخ  غارچ  هک  یتقو  دیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  بهذم  یعیبط  يدرم 

تمایق و هجیتنلاب  ددرگ و  یمنزاب  ندبب  رگید  دـش  جراخ  ندـب  زا  هک  یتقو  تسا  نینچ  نیا  مه  ناسنا  حور  سپ  درکـضرع : ددرگ ،
اریز تسین  حیحص  وت  سایق  نیا  دومرف : دوب ، دهاوخن  منهج  تشهب و 

همحرلا هیلع  قودص  عیارشلا  للع  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ زا  شتآ  دوش  هدز  واب  ینهآ  هک  یعقوم  تسا و  نآ  يزجتی  وزج ال  هک  گنـس  رد  شتآ  دـننامه  هدـش ، یفخم  ماـسجا  رد  شتآ 
ندب رب  يدادعتـسا  یلوزن  ریـس  رثا  رد   ) هک قیقر  تسا  یمـسج  حور  نکیل  و  دوریم ، شرون  دـنامیم و  تباث  شتآ  دـیآ و  یم  دـیدپ 
فاص بآ  زا  ردام  محر  رد  ار  دنزرف  هک  یئادخ  و  یتفگ ، وت  هک  تسین  غارچ  دننامه  هتفرگ و  ياج  فیثک  بلاق  رد  هدـش و ) دراو 
ندرم زا  سپ  ادخ  نامه  کلذ ، ریغ  ناوختـسا و  وم و  نادند و  بصع و  گرب و  ار  شندب  دیامنیم  يدـنب  بیکرت  دـیامرفیم و  قلخ 

.دنادرگیمرب هیلوا  تلاحب  دیامرفیم و  هدنز  ار  وا  زاب  ناسنا 

اب ددرگیم  هدـنز  ناسنا  ندـب  اددـجم  هک  ثعب  نامز  ات  دوش  یم  جراخ  ناـسنا  ندـب  زا  هک  یعقوم  تسا  اـجک  حور  سپ  درکـضرع :
ای تسا  نوخ  زا  حور  هدام  درکضرع  هدومن ، ضبق  ار  وا  هک  تسا  یکلم  نآ  تسد  رد  دومرف : هتشگ ، یشالتم  هدیسوپ و  ندب  هکنیا 

تـسا نوخ  هطـساوب  مه  و  ندـب ، رد  تسنوخ  ناـیرج  هطـساوب  ندـب  رد  حور  ندوب  تسنوخ و  زا  حور  هداـم  دوـمرف : نوـخ ، ریغ  زا 
.دایز هدنخ  بوخ و  يادص  ندب و  گنر  يافص  مسج و  تبوطر 

رگید یضعب  هلیلاگ و  هیوکـسم و  نبا  طارقـس و  و  دوریم ، ایند  زا  شبحاص  ددرگیم و  جراخ  ندب  زا  حور  دش  هتـسب  نوخ  هاگ  ره  و 
يارب میراد  هک  یـساسحا  ره  هفطاع و  رکف و  هظفاح و  گرم  زا  سپ  دنیوگیم  و  دوشیمن ، مودعم  تسا و  طیـسب  حور  هک  دـنا  قفتم 

.دوریمن تسد  زا  يزیچ  یکاخ  نت  زج  دنامیم و  یقاب  حور 

ص: صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 
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55

دندیمان اوح  ار  اوح  هکنآ  تلع  مهدراهچ  باب 

زا نوچ  هک  دوب  نیا  دـندیمان  اوح  ار  اوح  هکنآ  تهج  دوـمرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  دـندومن ...  ثیدـح  ار  اـم  - 1
هک نانچ  دش ، هدیرفآ  هدنز  يدوجوم  يارب ) )

56 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

اْهنِم َقَلَخ  ٍهَدِحاو َو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  دیامرفیم : دنکیم و  هراشا  بلطم  نیاب  یلاعت  يادخ 

57 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

«1  » دیرفآ اوح ) مانب   ) یتفج رفنکی  نآ  يارب  دومن و  قلخ  رفنکی  زا  ار  امش  یمامت  اهَجْوَز ،

______________________________

يادـخ قوـلخم  نیمود  و  دروآ ، دوـجو  هصرعب  مدـع  متک  زا  ار  وا  دوـخ  تردـق  دـیب  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  ینز  نـیلوا  اوـح  ( 1)
دـالوا و رازه  لـهچ  دـیوگ  اوح  تغل  رد  نیرحبلا  عـمجم  رد  و  درک ، رمع  لاـس  کـی  یـس و  دـصهن و  و  رـشب ، سنج  زا  تسقلاـخ 

هدرپس كاخب  مدآ  ترـضح  يولهپ  هکم  رد  تفر  ایند  زا  تفگ و  کیبل  ار  قح  یعاد  هکنآ  زا  سپ  دـید و  ار  دوخ  دـالوا  نادـنزرف 
اوح ای  هدش  قلخ  اوح  زا  مدآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  دیسرپ  هک  مالس  نبا  زا  یثیدح  ( 222  ) باب رد  دیایب  دش و 

ای مدآ  ندب  تنیط )  ) یمامت زا  درکـضرع  دوب ، اهنز  تسدـب  قالط  دوب  هدـیدرگ  قلخ  اوح  زا  مدآ  رگا  مدآ و  زا  اوح  دومرف : مدآ ، زا 
: دومرف نآ ، ضعب  زا 

رهاظ و لگ ) هدنامیقاب   ) زا درکضرع : دوبیم ، اهدرم  رد  صاصق  دننامه  اهنز  رد  صاصق  دوب  نآ  یمامت  زا  رگا  اریز  نآ  زا  یـضعب  زا 
دندوب نادرم  دننام  نانز  دوبن و  بجاو  اهنز  رب  باجح  دوب  هدش  قلخ  رهاظ  زا  رگا  نطاب و  زا  دومرف  دش ، قلخ  شندب  نطاب  زا  ای 
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يارب پچ و  فرط  زا  دومرف : دـش ، قـلخ  وا  پچ  فرط  زا  اـی  تسار و  فرط  زا  درکـضرع  دوـخ ، ندـب  ندیـشوپ  ندوـبن  بجاو  رد 
شندب ياجک  زا  درکضرع : تسا ، درم  کی  تداهش  اب  ربارب  نز  رفن  ود  تداهـش  تسا و  درم  ثرا  فصن  نز  ثرا  هک  تسا  نیمه 

.مدآ پچ  هدند  لگ  هدنامیقاب  زا  دومرف : دش ، قلخ 

( لگ هدنامیقاب   ) زا ار  وا  هناحبـس  قح  هکنآ  تهجب  دنتفگ  اوح  ار  وا  لوا )  ) دنا هدومن  رکذ  هجو  هس  اوحب  اوح  هیمـست  يارب  یـضعب  و 
لک لصا  اهنال  دادرارق  مدآ  دالوا  مامت  أشنم  لصأ و  ار  وا  دنوادخ  نوچ  دـنیوگیم  اوح  ار  وا  مود )  ) دومن قلخ  هدـنز  مدآ  ینعی  یح 

.هدوب گنر  یهایسب  لیام  خرس  یلاخ  وا  ياهبل  رد  ای  خنز و  رد  هک  دوب  نیا  يارب  اوحب  وا  هیمست  موس )  ) یح

58 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دنتفگ هارم  یبرع ) نابزب   ) ار نز  هکنآ  تلع  مهدزناپ  باب 

ءار و نوکـس  میم و  رـسکب   ) هارم یبرعب )  ) ار نز  هکنآ  تلع  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار  ام  دندرک  ثیدـح  - 1
( لگ هدنامیقاب   ) زا اوح  هدش  قلخ  اریز  هدـش ، قلخ  درم ) ینعی  ءار  نوکـس  میم و  حـتفب   ) ءرم زا  نوچ  هک  تسنآ  دـنتفگ  هزمه ) حـتف 

.مدآ

دنتفگ ءاسن  ار  اهنز  هکنآ  تلع  مهدزناش  باب 

نیا ثیدح  نآ  رد  هلمج  زا   ) ینالوط ثیدح  کی  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  هک  دومرف  مردـپ  - 1
سپ یئوجتفج  رظن  زا   ) دوبن یـسنوم  اوح  زا  ریغ  مدآ  يارب  نوچ  هک  دوب  نیا  دندیمان  ءاسن  برع ) رد   ) ار نانز  هکنیا  تهج  هک  دوب )

(. نادرم سنوم  ینعی  دنتفگ : ءاسن  ار  نانز  تلع  نیدب 

رشب لسن  يادتبا  یگنوگچ  مهدفه  باب 

زا مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دندیسرپ  هک  هرارز  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 1

59 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

: دنیوگیم مدرم  زا  یضعب  هک  دنتفگ  و  مدآ ، ترضح  نادنزرف  زا  رشب  لسن  يادتبا 

نآ زا  مدرم  یماـمت  هشیر  لـصأ و  دـیامن و  رـسمه  جـیوزت و  شنارـسپ  هب  ار  دوخ  نارتخد  هک  مدآ  ترـضحب  دومرف  یحو  دـنوادخ 
.تسنارهاوخ اهردارب و 

شا هراب  رد  يا  هدنیوگ  هک  تسنیا  زا  رترب  هزنم و  دنوادخ  دندومرف : دندش ) تحاران  لطاب  فرح  نیا  زا  هک  یلاح  رد   ) ترضح نآ 
مارح زا  ار  مالـسا  لها  و  هقباس ) مما  زا   ) نامیا لها  ججح و  لسر و  ءایبنأ و  ءابحأ و  قلخ و  ناگدیزگرب  هک  دـیوگب ، ینخـس  نینچ 
ادخب تسا ، هتفرگ  یگزیکاپ  كاپ و  لالح و  رب  ار  اهنآ  نامیپ  دهع و  هکنیا  اب  دـنیرفایب ، لالح  زا  ار  اهنآ  هتـشادن  تردـق  هدـیرفآ و 

تغارف تعماـجم ) زا   ) نوچ دـندیناهج و  شرهاوخب  دسانـشن  هک  يروطب  رخ ) بسا و  دـننام   ) ار یناویح  هک  هدیـسر  نمب  ربـخ  مسق 
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هرارز هدرم  هداتفا و  نیمزب  هدش و  ادج  شندب  زا  ات  دیشک  نادنچ  تفرگب و  نادند  اب  ار  دوخ  تلآ  هدوب  شرهاوخ  هک  هتخانش  تفای 
ار اوح  درک  قلخ  یلاعت  يادخ  هک  دنیوگیم  یتعامج  دندرکضرع : دش و  هدیسرپ  اوح  تقلخ  زا  هک  دیوگیم 
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: دومرف « 1  » مدآ پچ  ياه  هدند  رخآ  هدند  زا 

هَّللا ناحبس 

______________________________

شیادیپ رفـس  مود  باب  ( 21  ) هیآ رد  هک  ناـنچ  تسا  نیمه  یلعف  تاروـت  تاـفیرحت  زا  یکی  تسناـیدوهی و  راـتفگ  لوـق  نـیا  ( 1)
رپ شیاج  رد  تشوگ  تفرگ و  ار  شیاه  هدند  زا  یکی  تفخب و  ات  دینادرگ  یلوتـسم  مدآ  رب  نارگ  یباوخ  ادخ  دـنوادخ  و  هتـشون :

یناوختـسا تسنیا  انامه  تفگ  مدآ  و  دروآ ، مدآ  دزنب  اریو  درک و  انب  ینز  دوب  هتفرگ  مدآ  زا  هک  ار  هدند  نآ  ادـخ  دـنوادخ  و  درک ،
.دش هتفرگ  ناسنا  زا  هک  اریز  دوش  هدیمان  ءاسن  ببس  نیا  زا  متشوگ  زا  یتشوگ  میاهناوختسا و  زا 

: میئوگ باوج  دراد ، درم  زا  شیب  هدـند  کـی  نز  ارچ  دـیوگب  یـسک  رگا  و  تسا ، داـیز  یلعف  تاروت  رد  تاـفیرحت  لـیبق  نیا  زا  و 
باتک زا  ملاعلا  ءامـس و  رد  یـسلجم  همـالع  هک  ناـنچ  محر  رد  تسا  نینج  يرادـهگن  تظاـفح و  يارب  هک  تسنآ  شتلع  تهج و 

، یمحرتسم همجرت  عئارشلا /  للع  .دنیوگب  هچ  نارگید  ات  تسا  نیمه  بلطم  تقیقح  دیامنیم و  لقن  میهاربا  نب  یلع  نب  دمحم  للع 
60 ص : صنلا ،

اریبک اولع  کلذ  نع  یلاعت  و 

اوح دنک  قلخ  هدوبن  رداق  ادخ  هک  دوش  یم  لئاق  دیوگب  ار  ینخس  نینچ  نیا  هک  یـسک  دنیوگیم : اهنآ  هچنآ  زا  دنوادخ  تسا  هزنم  ، 
.مدآ هدند  ریغ  زا  ار 

ببس هچ  هدرکیم ، عامج  دوخ  ندب  زا  یـضعب  اب  مدآ  دیوگب  یـسک  هک  هدرک  زاب  دوخ  ربمغیپ  يورب  ار  نعط  عینـشت و  هار  دنوادخ  و 
.ناشیا ام و  نایم  دنک  مکح  ادخ  دنیوگیم ، ار  نانخس  هنوگ  نیا  اهنآ  هک  هدش 

، كاخ زا  ار  مدآ  درک  قلخ  یلاعتقح  نوچ  هک ) تسنآ  هیضق  تقیقح   ) دومرف ترضح  نآ  سپس 
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وا ار و  اوح  درک  قلخ  مدآ ) لگ  هدنامیقاب  زا   ) اددجم و  دومن ، بلاغ  مدآ  رب  ار  باوخ  و  دنیامن ، هدجس  وا  رب  هک  ار  هکئالم  درک  رما 
دیـسر اوحب  یئادن  دـش ، رادـیب  مدآ  وا  تکرح  زا  درک و  تکرح  اوح  و  دنـشاب ، نادرم  عبات  نانز  ات  داد  ياج  مدآ  ياهاپ  نایم  رد  ار 

دراد هک  یقرف  نکیل  شدوخ و  تروصب  تسا  هیبـش  رایـسب  هک  دومن  هدـهاشم  داـتفا  اوح  رب  شرظن  مدآ  نوـچ  وـش ، رود  مدآ  زا  هک 
متسه یقلخ  نم  تفگ  یتسیک ، وت  دیسرپ  وا  زا  مدآ  داد ، باوج  وا  تغلب  زین  اوح  و  تفگ ، نخس  اوح  اب  سپ  تسنز ، وا  هک  تسنیا 

.تسا هدرک  قلخ  ارم  یلاعت  يادخ  ینیب و  یم  هک  نانچ 

وا يوسب  ندرک  رظن  دـیدرگ و  نم  سنوم  وا  برق  هک  وکین  قولخم  نیا  تسیک  ایادـخ  تفگ : درک و  تاـجانم  مدآ  ماـگنه  نیا  رد 
.دروآ نوریب  تشهد  تشحو و  زا  ارم 

رما هچ  رهب  دیوگ و  نخـس  وت  اب  ددرگ و  وت  سنوم  دـشاب و  وت  اب  یهاوخیم  ایآ  تسا ، اوح  نم  زینک  نیا  دومرف : یحو  یلاعت  يادـخ 
یحو زاب  دنوادخ  متـسه ، هدـنز  ات  میامنیم  رکـش  دـمح و  تمعن  نیاب  ار  وت  و  نم ، يادـخ  يا  یلب  درکـضرع : دـنک ، تعاطا  یئامن 

و  ) توهـش عفد  تیحالـص  و  تسنم ، زینک  وا  هک  اریز )  ) نک يراگتـساوخ  هبطخ و  نم  زا  ار  وا  یتـسه  وا  بلاـط  هک  نونکا  دوـمرف :
.داد رارق  مدآ  رد  ار  نز  اب  تبراقم  توهش  دنوادخ  ماگنه  نآ  رد  و  دراد ، ار  وت  یسنج ) هزیرغ 

نم زا  شهاوخ  يراگتساوخ و  نیا  لباقم  رد  زیچ  هچب  و  ار ، وا  منکیم  يراگتساوخ  وت  زا  اراگدرورپ  درکضرع : مدآ 
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تسنیا رد  نم  ياضر  دیسر  یحو  يوشیم ، یضار 

61 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

.یهاوخب ار  نیمه  وت  رگا  مدرک  لوبق  درکضرع : مدآ  یئامن ، میلعت  واب  ارم  نید  ماکحا ) و   ) ملاعم هک 

.نک شتوعد  دوخ  يوسب  مدومن ، جیوزت  وتب  ار  وا  مهاوخیم و  ار  نیمه  نم  دومرف : یحو  هناحبس  قح 

.يدش مدق  شیپ  وت  يراگتساوخ  رد  اریز  نم  دزن  یئایب  دیاب  وت  تفگ  باوج  رد  یهلا ) ماهلاب   ) اوح نم ، دزن  ایب  تفگ  اوحب  مدآ 

دیاب هک  تسا  تهج  نیمه  يارب  تفر و  اوح  فرطب  تساخرب و  دـنوادخ  رماـب  مدآ  اوح ، شیپ  ورب  وت  هک  مدآـب  دومرف  رما  دـنوادخ 
تقیقح فالخ  رب  تسلطاب و  رب  دـیوگب  نیا  ریغ  هک  ره  و   ) اوح مدآ و  هصق  تسنیا  دـندرب و  نانز  يوسب  يراگتـساوخ  يارب  نادرم 
شیادیپ هدوب  هنوگچ  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دندیـسرپ  تفگ  هک  هرارز  زا ...  مردـپ  ارم  درک  ثیدـح  هتفگ 3 - نخس 

جیوزت دوخ  نارسپ  هب  ار  دوخ  نارتخد  هک  دیسر  یحو  مدآ  ترضحب  دنیوگیم  مدرم  زا  یـضعب  اریز  مدآ ، ترـضح  نادنزرف  زا  لسن 
: دنیوگیم و  دیامن ،

شترـضح هراب  رد  يا  هدـنیوگ  هک  تسنیا  زا  رترب  هزنم و  یلاعتقح  دومرف : تسنارهاوخ ، اهردارب و  نآ  زا  مدرم  یمامت  هشیر  لصا و 
قیرط زا  ار  اهنآ  هتـشادن  تردـق  هدـیرفآ و  مارح  زا  ار  تاملـسم  نیملـسم و  تانمؤم و  نینمؤم و  لسر و  ءایبنا و  اـیآ  دـیوگب ، نینچ 

دـنروخن و لالح  زا  زج  هک   ) تسا هتفرگ  یگزیکاپ  كاپ و  لالح و  رب  ناـمیپ  دـهع و  مدرم  نیا  دوخ  زا  هکنیا  اـب  دـنیرفایب و  لـالح 
(. دنوشن دلوتم  یعرش  ریغ  يارجم  زا  هک  دنشاب  ناشلسن  هجوتم  دنشوپن و 

هک ارم  دنداد  ربخ  مسق  ادخب 
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تفای و تغارف  تبراقم  زا  ناویح  نآ  نوچ  دندیناهج و  شرهاوخب  دسانـشن  هک  يروطب  غالا ) بسا و  دننام   ) ار تاناویح  زا  یـضعب 
شردام اب  يرگید  ناویح  زین  هدرم و  هدیدرگ و  عطق  هکنیا  ات  هدیـشک  ردقنآ  هتفرگ و  نادند  اب  ار  دوخ  تلآ  تخانـشب  ار  شرهاوخ 

ار راک  نامه  نتخانش  زا  دعب  هدومن و  عامج  ترشابم و 

62 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

و ندوب ) تاـقولخم  فرـشا   ) هب ناویح  رب  وا  زاـیتما  اـب  داد  تبـسن  ناـسناب  ناوتیم  ار  لـمع  نیا  هنوگچ  سپ  هتـشک ، ار  دوـخ  هدرک و 
.لضف ملع و  تیناسنا و 

دـیاقع و و  دـنا ، هدومن  ضارعا  نادرگور و  دوخ  ناربمغیپ  تیب  لها  مولع  زا  دـینیب  یم  هک  مدرم  زا  تمـسق  نیا  میئوگب )  ) هکنآ زج 
دنوادخ فرط  زا   ) دنا هدوبن  رومأم  هک  تناید ) نید و  زا  رود  لهاج و  ضرغم و   ) یصاخشا لحم و  زا  دنا  هتفرگ  ارف  ار  دوخ  ماکحا 

ینادرگرـس و يداوب  و   ) دندیدرگ راچد  ینادان  لهجب و  دندش و  هارمگ  سپ  دنا ) هدرک  نینچ  نوچ   ) دنریگ ارف  میلعت و  اهنآ  زا  هک )
(. دنا هداهن  مدق  تکاله 

( مجع برع و   ) قارع زاجح و  ياهقف  هک  يزیچ  رد  دـننکیم  فالتخا  ارچ  دـنیاجک و  مدرم ، زا  هتـسد  نیا  لاـحب  ياو  دومرف : سپس 
زور ات  هک  هچنآ  ظوفحم  حول  رب  دـسیونب  هک  ملقب  لکوم ) کلمب   ) دومرف رما  لج  زع و  يادـخ  اـنامه  دـنرادن  فـالتخا  نآ  رد  مه 

تـشون ملق  هب ) لکوم  کلم   ) هک یئاهزیچ  هلمج  زا  و  رـشبلا ، وبأ  مدآ  شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  دوش  یم  دوشب و  دـیاب  تمایق 
نانچ تسمارح  هک  يرگید  ياـهزیچ  تشون  زین  و  ناـشجاودزا )  ) تسمارح ناردارب  رب  نارهاوخ  هک  دوب  نیا  اـهنایدا  تعیرـش و  رد 

ام هک 
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هدومرف لزان  هک  نآرق ، و  روبز ، و  اهنآ ) ندـش  فیرحت  زا  شیپ   ) لیجنا و  تاروت ، ملاـع ، رد  روهـشم  باـتک  راـهچ  ره  رد  مینیب  یم 
دواد ترـضح  رب  روبز  مالّـسلا و  هیلع  یـسوم  ترـضح  رب  تاروت  هک  مالّـسلا  مهیلع  شناربمغیپ  رب  ظوفحم  حول  زا  دنوادخ  ار  اهنآ 

کی چیه  رد  و  « 1  » هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  رب  دیجم  نآرق  مالّسلا و  هیلع  یسیع  ترضح  رب  لیجنا  مالّسلا و  هیلع 

______________________________

ترـضح زا  قیقحتلا  یلع  تسنایدوهی  تسد  رد  العف  هک  یتاروت  تسا و  سومان  تعیرـش و  ینعمب  برع  تغل  رد  تاروت  هملک  ( 1)
رد اهنآ  بلاطم  زا  يا  همش  دنکیمن و  رواب  ار  نآ  يروعش  لقع و  بحاص  چیه  هک  یبلاطم  تافارخ و  زا  تسا  رپ  اریز  تسین  یسوم 

مـسق ود  و  دنا ، هتـشون  یلعف  تاروت  نیا  در  رب  یئاهباتک  دوهی  ياملع  زا  رفن  دـنچ  نیا  زا  هتـشذگ  و  هدـش ، هراشا  باتک  نیا  یقرواپ 
هاجنپ ياراد  شیادیپ  ای  نیوکت  رفـس  ( 1  ) تسا ءار ) ءاف و  نوکس  نیس و  رـسکب   ) رفـس جنپ  رب  لمتـشم  مراد  نم  هک  یتاروت  همجرت 

شش یس و  ياراد  دادعا  رفـس  ( 4  ) باب تفه  تسیب و  ياراد  نایول ) ای   ) ناـیوال رفـس  ( 3  ) باب لهچ  ياراد  جورخ  رفـس  ( 2  ) باب
باتکب هدوب  يراتفگ  هچ  نمضتم  یلصا  تاروت  هک  دنادب  دهاوخب  سک  ره  باب و  راهچ  یس و  ياراد  ینثم ) ای   ) هینثت رفس  ( 5  ) باب

.دیامن هعجارم  یسدق  ثیدح 

دشابن و هیعرـش  ماکحا  نمـضتم  هک  یئاهباتک  يارب  تسمـسا  دـیوگ : نیرحبلا  عمجم  رد  واو ) نوکـس  ءاب و  مض  ءاز و  حـتفب   ) روبز
اریز  ) هدشن رکذ  نآ  رد  یهلا  ماکحا  نوچ  دندیمان  روبز  ار  دواد  ترضح  رب  هلزان  باتک  تهج  نیمه  يارب 
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و هدوب ، یهلا  يانث  دمح و  تحیصن و  هظعوم و  نآ  یمامت  هدوب و  هروس  هاجنپ  دص و  ياراد  و  هدوبن ) مزعلا  ولوا  ربمغیپ  ترضح  نآ 
زا دعب  نآ  زا  یتمسق  تفگ  ناوتیم  ینئارق  زا  ابیرقت  تسا  دوجوم  نم  دزن  هدش و  پاچ  دیدج  قیتع و  دهع  بتک  وزج  هک  یلعف  روبز 

همطاف و یلع و  مرکا و  ربمغیپ  هراـب  رد  نآ  ( 45  ) رومزم و  دـنیوگیم ، مه  ریمازم  ار  نآ  و  هدـش ، فیلأت  میظنت و  هیهت و  ترـضح  نآ 
هراشا نآب  ءایبنا  هروس  ( 105  ) هیآ نآرق  رد  تسا و  جع )  ) رصع یلو  ترـضح  هراب  رد  نآ  ( 46  ) رومزم و  تسا ، مالّـسلا  مهیلع  همئا 

.هدش

حالطصا رد  و  تستراشب ، نیون و  شزومآ  نآ  ینعم  هدش و  هتفرگ  نویلکناوا )  ) هملک زا  ایوگ  تسینانوی و  نآ  تغل  لصا  لیجنا - و 
یلصا لیجنا  رصن  تخب  هنتف  رد  و  هدومرف ، لزان  مالّسلا  هیلع  یـسیع  ترـضحب  دنوادخ  هک  تسیئاه  یحو  هعومجم  زا  ترابع  نآرق 

مانب هتـشون و  یئاهباتک  ترـضح  نآ  نادرگاش  زا  دعب  دنتـشون و  لیجنا  دنچ  ترـضح  نآ  نادرگاش  دیدرگ و  دوقفم  تفر و  نیب  زا 
حتفب  ) یتم لیجنا  زا : تسترابع  هک  دنتسناد  ربتعم  ار  لیجنا  راهچ  اهعازن  زا  سپ  دش و  وگتفگ  ناشیـشک  نیب  هکنآ  ات  دندیمان  لیجنا 
ياراد هلمهم ) نیـس  نوکـس  فاق و  مض  ءار و  نوکـس  میم و  حـتفب   ) سقرم لیجنا  باب و  تشه  تسیب و  ياراد  ءات ) دـیدشت  میم و 

ءاح و حتف  واو و  نوکس  ءای و  مضب   ) انحوی لیجنا  و  باب ، راهچ  تسیب و  ياراد  واو ) نوکس  مال و  مضب   ) اقول لیجنا  و  باب ، هدزناش 
باوبا نایم  رد  و  باب ، کی  تسیب و  ياراد  نون ) دیدشت 
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تسا مدرم  توعد  نمضتم  هک  دوش  یم  هدید  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  ظعاوم  نانخـس و  زا  یتمـسق  لیجنا  راهچ  نیا  تایآ  و 
اهنآ رد  هچ  هک  مسیونب  مشکیم  تلاجخ  نم  هک  تسا  روآ  مرش  ردقنآ  اه  لیجنا  نیا  بلاطم  زا  یضعب  و  یتسرپادخ ، یسانشادخب و 

هتشون ار  نآ  هدوب  یسیع  ترضح  نییراوح  زا  درگاش و  ابانراب  فسوی  هک  تسا  ابانرب  لیجنا  اهلیجنا  نیرتهب  روهشملا  یلع  و  هتشون ،
ار نآ  نم  هدیـسر و  پاچب  هاشنامرک  رد  ایوگ  هدومن و  همجرت  یـسراف  نابزب  ار  نآ  یلباک  رادرـس  ناخیلق  ردیح  موحرم  دنمـشناد  و 

ندمآب احیرص  اریز  دنتسه  لیجنا  نیا  تخسرس  نمـشد  ناشیـشک  ما ، هدید  اهباتک  زا  یـضعب  رد  ما و  هدینـش  هک  يروطب  ما و  هدیدن 
وا ياجب  هدـشن و  هتخیوآ  رادـب  یـسیع  ترـضح  هک  هدومن  حیرـصت  زین  هتـشون و  ار  ترـضح  نآ  ماـن  هداد و  تراـشب  متاـخ  ربمغیپ 

ربتعم یمسر و  ار  نآ  رگا  هک  تسنآ  تفگ  ناوتیم  لیجنا  نیاب  ار  ناشیـشک  ینمـشد  هک  يرگید  تلع  هدش و  هتخیوآ  رادب  يرگید 
عفانم رامـشیب و  راشرـس  تورث  لباقم  رد  دنـشورفب و  اهنآب  ار  تشهب  دنـشخب و  هب  ار  نایحیـسم  هاـنگ  دنتـسناوتیمن  رگید  دنتـسنادیم 

.تسا هدومن  حضاو  نشور و  هتشاد و  نایب  الماک  ار  قیاقح  لیجنا  نیا  اریز  دنروایب  تسدب  ار  يرامشیب 

(1  ) عوضوم شـش  رد  اصوصخم  دراد  تقباطم  رتشیب  نآرق  اب  نآ  تایوتحم  هک  تسگرزب  درم  نیا  زا  مه  نالوسر  لاـمعا  باـتک  و 
ترضح تثعب  هب  ( 3  ) درب نامـسآب  ار  وا  دنوادخ  هکلب  دنتخیواین  رادـب  اریو  ( 2  ) دیئوگن ادخ  رـسپ  ادخ و  نمب  تفگ : دوهیب  حیـسم 

دنزرف میهاربا  ترضح  « 4  » هداد تراشب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  ءایبنألا  متاخ 
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هن دوب  يرماس  تسامـش  يادـخ  نیا  تفگ : مدرمب  تخاـس و  ـالط  هلاـسوگ  هکنآ  « 5  » ار قاحـسا  هن  درک  یناـبرق  ار  لیعامـسا  دوخ 
تسا و دوجوم  ایلاتیا  رد  انیف )  ) هناخباتک رد  ابانرب  لیجنا  متفای  عـالطا  هک  يروطب  دـشخبیم و  دـنوادخ  طـقف  ار  ناـهانگ  « 6  » نوراه

.دوشن هداد  مدرم  تسدب  هک  هدش  دیدش  یهن  اریز  تسا  تخس  لکشم و  یسب  نآ  ندید  نکیل 

زج دـشابیم  سمالا ، نم  نیبأ  سمـشلا و  نم  رهظا  اریز  مسیونب  يزیچ  هک  متـسه  نآ  زا  رتکچوک  هکلب  مناوتیمن  نم  نآرق  هراب  رد  و 
- جـهن اـصوصخم  دـنیامرف  هعجارم  توبن  نادـناخ  ثیداـحا  راـبخا و  تاـیاور و  ریـسافت و  نآرق و  دوخب  ناگدـنناوخ  مسیونب  هکنآ 

.ار سبای ، بطر و ال  و ال  ینعم : دننیب  هب  ددرگ و  مولعم  ناشیارب  بلطم  تقیقح  ات  هغالبلا 

63 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

ردارب اب  رهاوخ  دـیوگب  هک  یـسک  میوگیم  قیقحتلا  یلع  نم  و  ردارب ، اب  رهاوخ  جاودزا  تسین  لالح  ینامـسآ )  ) باتک راهچ  نیا  زا 
دیوگب ار  نآ  هیبش  ای  دنک و  جاودزا  دناوتیم 

64 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

اهنآ هدش  هچ  سپ  تسا ) رفک  هلطاب  دیاقع  تیوقت  و   ) ار ناتـسرپ  شتآ  سوجم و  راتفگ  دـیاقع و  ندومن  تیوقت  رگم  هدرکن  دـصق 
.هَّللا مهلتاق  مهل  امف  دنیوگیم ) ار  نانخس  هنوگ  نیا  هک   ) ار

65 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دیئازب مکش  داتفه  اوح  دومرف : تخادرپ و  مدآ ع  ترضح  نادنزرف  زا  لسن  يادتبا  نایب  حرشب و  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  سپس 
مدآ ترـضح  تشک ، ندوب ) ردپ  یـصو  يارب   ) ار لیباه  لیباق  هکنآ  ات  دندیدرگیم  دلوتم  رتخد  کی  رـسپ و  کی  يا  هبترم  ره  رد  و 

عزف و نانچ  لیباه  شناوج  غاد  زا 

همحرلا هیلع  قودص  عیارشلا  للع  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


ثیش ترضح  دنوادخ  دش و  رتسبمه  دعبب  نآ  زا  درکن و  یکیدزن  تشادن و  ار  اوح  اب  ترـشابم  یئاناوت  لاس  دصناپ  هک  دومن  عزج 
نایمدآ زا  هک  تسا  یـسک  لوا  ترـضح  نآ  تسا و  هَّللا  هبه  ثیـش  مسا  و  دومرف ، تیانع  مدآب  يرهاوخ  اب  مأوت  نودـب  یئاهنت  هب  ار 

دازمه نودب  مه  ثفای  دومرف و  تمحرم  مدآب  ار  ثفای  دنوادخ  ثیـش  ترـضح  زا  دعب  و  « 1  » دش ربمغیپ  نیشناج  یـصو و  نیمز  رد 
نوچ و  دیدرگ ، دلوتم 

______________________________

یناطیـش هسوسو  ببـسب  لیباق  هک  دوب  تیاصو  هطـساوب  ترـضح  نآ  ندـش  هتـشک  تلع  اریز  تسا  لیباه  ترـضح  یـصو  لوا  ( 1)
يارب تیاصو  ات  دـیدرگ  تیانج  نیا  بکترم  دـشن  هتفریذـپ  نوچ  ددرگ و  میـسقت  لیباه  نم و  نایم  توبن  تیاصو و  دـیاب  تفگیم 

تشذگ ( 16  ) هحفص رد  هک  نانچ  درادن  یحیحص  يانبم  دش  هتشک  نز  رطاخ  يارب  لیباه  هک  تسا  روهـشم  هکنیا  و  دشاب ، شدوخ 
.دنام هدنز  ربمغیپ  زا  دعب  هک  دوب  ییصو  هک  دشاب  نیا  دارم  دیاش  ثیش  ترضح  هراب  رد  و 

66 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

ردارب اب  رهاوخ  جیوزت  و  دنا ) هدش  دایز   ) دینیب یم  هک  نانچ  دوش  دایز  لسن  هک  دـنوادخ  دومن  هدارا  و  دندیـسر ، دـشر  غولب و  دـحب 
وا هک  مدآب  دومرف  رما  داتسرف و  تشهب  زا  هبنشجنپ  زور  رصع  رد  دوب  هکرب ) ای   ) هلزن مانب  يا  هیروح  یلاعتقح  تهج  نیا  زا  دوب  مارح 

دلوتم يرسپ  ثیش  ترضح  يارب  دومن  جیوزت  دوخ  دنزرف  ودب  ار  اهنآ  مدآ  ترضح  هکنآ  زا  سپ  و  دیامن ، ثفای  رسمه  جیوزت و  ار 
مدآب دومرف  رما  یلاعت  يادخ  دندیسر  دشر  غولب و  دحب  نوچ  دش و  دلوتم  يرتخد  ثفای  يارب  دیدرگ و 
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و  ) ناشیا زا  و  دومن ، رگید  کی  رـسمه  ار  اهنآ  درک و  رما  تعاـطا  مدآ  ترـضح  و  دـنک ، جـیوزت  ثیـش  رـسپ  هب  ار  ثفاـی  رتخد  هک 
هک ار  هچنآ  دشاب  حیحـص  هکنیا  زا  هَّللا  ذاعم  و  اهنآ ، لسن  ناگدیزگرب و  نیلـسرم و  ءایبنا و  دندش  دلوتم  لیباه ) ترـضح  نادـنزرف 

«. 2  » هدوب اهرهاوخ  اب  اهردارب  جاودزا  زا  رشب )  ) لسن شیادیپ  هک  دنیوگیم ،

______________________________

الاب هچ  ره  ردام  ردام  و  ردـپ ، ردام  اب  و  ردـپ ، مارتحا  تهجب  ردـپ  نز  اب  هلمج  زا  هدومرف  مارح  ار  جاودزا  مسق  دـنچ  مالـسا  رد  ( 2)
دیق رد  نز  ندوب  اـب  نزرهاوخ  و  دور ، نیئاـپ  هچ  ره  رهاوخ ، رتخد  و  ردارب ، رتـخد  و  رهاوخ ، و  هلاـخ ، و  همع ، و  دوخ ، رداـم  و  دور ،

و نز ، رتخد  رتخد  و  دـشاب ، هتـشاد  يدـعب  ای  قباس و  رهوش  زا  هک  نز  رتخد  و  دور ، الاب  هچ  ره  نز ، ردام  و  نز ، ردـپ  ردام  و  حاکن ،
هچ سورع  ردپ و  نز  زا  ریغ  اهنیا  همه  و  سورع ، و  دور ، نیئاپ  هچ  ره  و  دوخ ، رتخد  رتخد  و  رسپ ، رتخد  و  رتخد ، و  نز ، رـسپ  رتخد 
زا یضعب  اب  یکیدزن  رگا  هک  ندوب  نوخ  مین  رد  تکرـش  ای  ندوب و  نوخ  مه  مارتحا و  تهجب  دنناسکی  یعاضر  هچ  دنـشاب و  یبسن 

هتسد نآ  اب  اصوصخم  دنتسه و  رورش  ای  ندوک و  هلبآ و  هقلخلا و  صقان  هاگ  ناوتان و  فیعض و  دمآ  دوجوب  یلـسن  دش و  عقاو  اهنیا 
انیبان ای  دوش و  یم  كانرطخ  یمئاد  يروکبـش  يرامیب  هب  التبم  دـیدرگ  دـلوتم  يدـنزرف  درک و  تبراـقم  رگا  دـشابیم  نوخ  مه  هک 

.ددرگیم

يرامیب نیمهب  مه  اهنآ  يدعب  ياهلسن  ثراوت  هدعاق  نوناق و  قبط  و 
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.دنشابیم هعماج  رب  لک  هدئاف و  نودب  رصنع  اریز  انیبان  دارفا  شیادیپ  زا  هدومرف  يریگولج  مالسا  سدقم  نید  و  دوب ، دنهاوخ  التبم 

هقالط هس  نز  اب  جاودزا  مه  ناعل و  رد  مه  و  راهظ ، هرافک  يادا  زا  دعب  رگم  دنادیمن  زیاج  ار  راهظ  رد  جاودزا  مالسا  هکنآ  تهج  و 
یئادـج و قالط و  رما  مدرم  هکنآ  يارب  تسنز و  درم و  بیدأـت  يارب  هدومرف  مارح  ادـیکا  هقـالط  هن  نز  اـب  لـلحم و  زا  دـعب  رگم  ار 

.دنرامشن تیمها  یب  کچوک و  ار  ناعل  راهظ و 

رهاوخ ردام و  اب  جاودزا  هک  اهیتشدرز  دننام  ار  تیناسنا  قالخا و  تشادهب و  نید و  مارتحا و  نادجو و  دنا  هتشاذگ  اپ  ریز  یضعب  و 
شرگید تاهج  باسح  تسیرگید و  زا  هفطن  نوچ  دنیوگیم  دننادیم و  زاجم  ار  رهاوخ  رتخد  اهیدوهی  زا  يا  هدع  دننادیم و  زاجم  ار 

دیامن لمع  مالسا  روتسد  ریغ  سک  ره  َنیِرِـساْخلا  َنِم  ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُه  ُْهنِم َو  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْـسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  يرآ : دننکیمن ، ار 
.درب دهاوخن  يرگید  هدئاف  تراسخ  نایز و  ررض و  زج  راک  نایاپ  رد 

دیاب دنروخبرب ، رگیدکیب  هار  رد  يردارب  رهاوخ و  رگا  هک  تسا  نینچ  مکح  کلامم  زا  یضعب  رد  اهیدوهی  اهیتشدرز و  سکع  رب  و 
بظاوم دیاب  دنربب و  ار  رگید  کی  مان  دنرادن  قح  یتح  نیا  زا  رتالاب  و  دـنوش ، یفخم  دـنزیرگب و  رگید  کی  شیپ  زا  رتدوز  هچ  ره 

اب یـسنج  یکیدزن  رفیک  و  دنربن ، راکب  نتفگ  نخـس  عقوم  تسجردنم  اهنآ  نمـض  رد  يرگید  مان  زا  یتمـسق  هک  ار  یتاملک  دنـشاب 
.نتخیوآ رادب  هلیسوب  دننادیم  مادعا  ار  رهاوخ 

67 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

هکئالم ای  دنرترب  ع )  ) همئا لسرم و  ریغ  لسرم و  ناربمغیپ  مهدجیه  باب 

نیثدحملا سیئر  هک  یثحب 
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ینابیـشلا رحب  نب  دّـمحم  ناـیب  هدـش  رکذـتم  باـب  نیا  رد  هناوضر  یف  هَّللا  ءاـش  نا  یلاـعت  هَّللا  هنکـسا  همحرلا و  هیلع  قودـص  خـیش 
مضب  ) ینهرب فورعم 

68 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

یملع هرظانم  ثحب و  نیا  نوچ  ما و  هدیدن  ار  باتک  نآ  نم  و  تسا ، هتـشون  دوخ  باتک  رد  هک  تسا  ینامرک ) ءاه - نوکـس  ءار و 
فلؤم هک  ار  هچنآ  و  دش ، همجرت  زا  رظن  فرـص  تهج  نیا  زا  دهد  هجیتن  سکع  هک  دوب  نکمم  تشادن و  هدـئاف  مومع  يارب  دوب و 

ناشفیرـش ماقم  لضفا و  هکئالم  مامت  زا  قیقحتلا  یلع  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ءایبنا و  عیمج  هک : تسنآ  دـندقتعم  باـتک - نیا  مجرتم  و 
بلطم نیا  باتک  نیمه  ( 147  ) باب ( 2  ) ثیدح ردص  و  ( 7  ) باب ثیداحا  و  ( 6  ) باب ثیدـح  زا  هک  نانچ  تسا  رترب  رت و  خـماش 

دوش یم  حضاو  مولعم و  الماک 

دندیمان سیردا  ار  ع )  ) سیردا ترضح  هکنآ  تلع  مهدزون  باب 

يوم كدنا و  شندـب  ياهوم  نهپ و  هنیـس  هبرف و  دـق و  دـنلب  دوب  يدرم  سیردا  ترـضح  هک  هبنم  نب  بهو  زا  ار ...  ام  داد  ربخ  - 1
تعرـس دوب و  تسارف  شوهاـب و  رایـسب   ) و دوب ، شرگید  شوگ  زا  رتـگرزب  یمک )  ) شیاهـشوگ زا  یکی  رایـسب و  شرـس  فارطا ) )

نتفر هار  رد  تفگیم و  نخـس  هتـسهآ  هک ) دوب  راقواب  بدااب و  ردـقنآ   ) و درکیم ، رکف  لـماک  تقد  اـب  ار  بلاـطم  تشاد و ) لاـقتنا 
دای مدرمب  مارح  لالح و  زا  ار   ) یهلا ماـکحا  هک : دـندیمان  سیردا  تهج  نیا  يارب  ار  ترـضح  نآ  و  تشادـیمرب ، هاـتوک  ار  اهمدـق 

ینامسآ و تارکب  ار  مدرم  هجوت  درکیم و  یگدنز  دوخ  موق  ناشیوخ و )  ) نایم رد  دادیم و  سرد  رایسب  ار  مالسا  ياهتنـس  و  دادیم )
نیمز
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اهربا ناگراتس و  هام و  دیشروخ و  رایسب و  قلخ  نیا  اهنیمز و  اهنامسآ و  نیا  مدرم ) يا   ) دومرفیم دومنیم و  بلج  یـسمش  هموظنم  و 
نیاب هجوت  ام  هنوگچ  سپ  هداد ، رارق  دوخ  رادم  رد  ار  اهنآ  دوخ  هلماک  تردقب  هک  تسه  يربدم  يادـخ  تاقولخم  ریاس  ناراب و  و 
لقع ناگرزب   ) زا يا  هفیاط  و  دوش ، ادا  شتدابع  قح  هک  يروطب  مینک  تدابع  ار  وا  دیاب  ام  هکنآ ) لاح   ) میئامنب و دیابن  ربدم  يادخ 

دومن و یـسانشادخ  دیحوتب و  توعد  درک و  تحیـصن  هظعوم و  ردـقنآ  ار  ناشیا  دومن و  توعد  دوخ  لزنمب  ار  دوخ  موق  شوه ) و 
یهلا تافصب  ار  ناشیا 

69 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

هبترم رد  دنتفریذپ  ار  شتوعد  هک  دوب  رفن  تفه  اهنآ  دادعت  و  دندومن ، تباجا  ار  وا  يرگید  زا  دعب  یکی  هک  تخاس  رکذتم  هاگآ و 
ناشیاب دندیدرگ ، تسرپادخ  نیدتم و  شموق  زا  درم  رفن  رازه  نوچ  و  دندش ، رفن  رازه  ات  دـش  هدوزفا  ناشدادـعت  رب  هتـسویپ  و  لوا ،

دندش عمج  ترضح ) نآ  روتـسد  قبط  ، ) مینک باختنا  دنـشاب  تباث  دیحوتب  هدیقع  رد  هک  دوخ  نابوخ  زا  درم  رفن  دص  دیئایب  دومرف :
دومرف رفن  تفه  نآب  دندرک و  باختنا  ار  رفن  تفه  رفن  هد  زا  رفن و  هد  رفن  داتفه  زا  رفن و  داتفه  رفن  دص  نآ  زا  دـندومن و  باختنا  و 

.دیامرف یئامنهار  دوخ  یگدنب  تدابعب و  ار  ام  دنوادخ  دیاش  دنیوگب ، نیمآ  نارگید  ات  مینک  اعد  دیئایب 

.دشن رهاظ  يرثا  نکیل  دندرک ، اعد  دنداهن و  نیمز  رب  ار  دوخ  ياهتسد  لماک ) یگدامآ  زا   ) سپ

هبترم نیا   ) دنتفگ نیمآ  نارگید  دندرک و  اعد  دندومن و  دنلب  نامسآ  فرطب  ار  دوخ  ياهتسد 
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تلاسرب ثوعبم  ار  وا  و  تخومآ ، واب  ار  ءایشاب  شناد  مولع و  و  سیردإ ، ترضحب  دومرف  یحو  دنوادخ  دش و ) باجتـسم  ناشیاعد 
.دومن

تدابعب لوغـشم  ناشیا  هتـسویپ  و  دوخ ، تدابع  رب  درک  یئامنهار  تلالد و  دـندوب  هدروآ  نامیا  واب  هک  یئاهنآ  اب  ار  ترـضح  نآ  و 
قّرفتم و ترضح  نآ  دوعص  زا  دعب  و  « 1  » درب الاب  نامسآب  ار  سیردا  ترضح  دنوادخ  ات  دندرواین ، ادخب  كرش  ینآ  دندوب و  ادخ 

، یکدنا رگم  دندرکیم  ار  وا  تعباتم  هک  یناسک  دندش  جراخ ) نید  زا  و   ) هدنکارپ

______________________________

ءاخ نوکـس  نون و  مض  لوا و  ءاخ  نوکـس  حـتفب و  تاروت  همجرت  رد  تسا و  هزمه  مضب  راحب  رد  و  عونخا ، ترـضح  نآ  مسا  ( 1)
لیکشت یسرد  سلجم  هک  هدوب  رـشب  سردم  نیلوا  لسرم و  ناربمغیپ  زا  تسا و  حون  ترـضح  يردپ  دج  سیرداب و  بقلم  و  مود ،

نایبلا عمجم  رد  دننادیم و  ترـضح  نآ  تاعارتخا  زا  ار  قطنم  باسح و  تمکح و  هفـسلف و  تئیه و  هسدـنه و  موجن و  ملع  هداد و 
هدومن و مدرم  میلعت  ار  نتشون  نتخپ و  اذغ  نتخود و  سابل  هک  تسا  یـسک  نیلوا  و  هدوب ، ترـضح  نآ  هزجعم  مولع  نیا  هک  دیوگ 

یضفار هعیش و  هملک  هک  دندقتعم  نیخّروم  و  دنا ، هدرکیم  هدافتـسا  تاناویح  تسوپ  زا  دوخ  سابل  يارب  مدرم  ترـضح  نآ  زا  شیپ 
زا یضفار »  » ار نایعیش  و  دشاب ، هتسویپ  قحب  هدرک و  اهر  ار  لطاب  هک  دنیوگ  ار  یسک  یـضفار  هدمآ و  دیدپ  ترـضح  نآ  ناوریپ  زا 
هک درک  رمع  لاس  و 365  دروآ ، هفیحص  یس  شترـضح  يارب  لیئربج  و  دندرک ، اهر  ضفر و  ار  ثالث  ءافلخ  هک  دنیوگ  تهج  نآ 

نامسآب ار  وا 
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رد و  دومن ، حور  ضبق  مجنپ  مراهچ و  نامـسآ  نیب  توملا  کلم - ار  ترـضح  نآ  هک  هدومرف  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  و  دندرب ،
زامن نآ  رد  هلهـس و  دجـسمب  ورب  امتح )  ) یتفر هفوک  تقو  ره  هک  دـیامنیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  راـحب  ( 11 - 280)

رد هدوب و  سیردا  ترـضح  هناخ  دجـسم  نآ  اریز  دوش ) یم  باجتـسم  هک   ) هاوخب ادخ  زا  ار  دوخ  یئایند  ینید و  تاجاح  ناوخب و 
.دنکیم لقن  تیاور  ود  ( 1 - 139  ) یفاک عورف  زا  راحب  رد  نومضم  نیمهب  بیرق  و  هدناوخیم ، زامن  نآ 

70 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

يوسب ع )  ) حون ترـضح  هک  ینامز  ات  دـندراذگ  اهتعدـب  دـندومن و  شنید  وزج  ار  یئاهزیچ  و  دـمآ ، دـیدپ  ناـشیا  نیب  فـالتخا  و 
.دیدرگ ثوعبم  ناشیا 

دندیمان حون  ار  ع )  ) حون ترضح  هکنآ  تلع  متسیب  باب 

ار ترـضح  نآ  هکنآ  تهج  هدوب و  رافغلا  دبع  حون  ترـضح  مسا  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  مردپ  ار  ام  درک  ثیدـح  - 1
.درکیم هحون  هیرگ و )  ) دوخ لاح  رب  دایز  هک : دوب  نیا  دندیمان  حون 

نوچ دندیمان  حون  ار  شترـضح  هدوب و  کلملا  دبع - حون  ترـضح  مسا  هک : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ارم  درک  ثیدـح  - 2
.دومن هیرگ  لاس  دصناپ 

حون ترضح  مسا  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 3

71 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

.تسیرگ لاس  دصناپ  هک  دندیمان  حون  تهج  نیدب  ار  ترضح  نآ  هدوب و  یلعالا  دبع 

تیدوبع ینعم  اهنیا  همه  اریز  ترضح  نآ  مسا  رد  دنکیمن  قرف  قوف  تایاور  رد  هک  هَّللا ) همحر  قودص  خیش   ) فنصم دیوگ  نینچ 
دناسریم ار  یگدنب  و 

«. 1»

دنتفگ رکاش  هدنب  ار  حون  ترضح  هکنآ  تلع  مکی  تسیب و  باب 

ماش حبص و  ره  رد  هک  دنتفگ  رکاش  هدنب  تهج  نآ  زا  ار  حون  ترضح  هک : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 1
: تفگیم

کل و  دمحلا ، کل  کل ، کیرش  كدحو ال  کنمف  ایند  وا  نید  یف  هیفاع  وا  همعن  نم  یب  حبصا  یسما و  ام  هنا  كدهـشا  ینا  مهللا 
انهلا یضرت  یتح  یلع  اهب  رکشلا 
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«. 2»

سوق شیادیپ  و  دندیمان ، نافوط  ار  نافوط  هکنآ  تلع  و  نافوط ، عقوم  دندوب  اجک  هنجا  ناطیش و  مود  تسیب و  باب 

رد ناطیش  دنیوگیم  يراصن  دوهی و  هک  هبنم  نب  بهو  زا  ار ...  ام  دنداد  ربخ  - 1

______________________________

تلعب فرصنم  تسا  یمسا  و  هدش ، تبث  ءاح  نوکس  واو و  حتف  نون و  مضب  تاروت  همجرت  رد  و  واو ، نوکـس  نون و  مضب  حون  ( 1)
هک یلاـس  رد  و  همجع ، يرگید  تیملع و  یکی  تسا  عمج  وا  رد  فرـصنم  ریغ  بابـسا  زا  ببـس  ود  هکنیا  اـب  ندوب  طـسولا  نکاـس 

.هدوب يراجن  ترضح  نآ  لغش  درک و  رمع  لاس  دصناپ  رازه و  ود  دیدرگ و  دلوتم  ترضح  نآ  تفر  ایند  زا  مدآ  ترضح 

هک یئوت  و  تسا ، وت  زا  دسریم  نمب  یئایند  ینید و  تیفاع  تمعن و  هک  ماش  حبص و  ره  رد  هک  مریگیم  دهاش  ار  وت  ایادخ  ینعی : ( 2)
نم زا  ات  منک  رکـش  وت  ياـهتمعن  ماـمت  رب  هک  تسا  مزـال  نم  رب  و  تسا ، وت  يارب  نم  دـمح  تسین  وت  يارب  یکیرـش  يرما  چـیه  رد 

لوصا رد  هدش و  هتشون  ماش  حبص و  ياهاعد  نمض  رد  نانجلا  حیتافم  هیشاح  رد  اعد  نیا  و  ام ، يادخ  يا  يوش  دونشوخ  یـضار و 
: هدومرف لقن  نینچ  ار  اعد  ( 99 ج 2 -  ) یفاک

کل دمحلا و  کل  کل  کیرش  كدحو ال  کنمف  ایند  وا  نید  یف  هیفاع  وا  همعن  نم  یب  تحبصا  ام  مهللا 
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اضرلا دعب  یضرت و  یتح  بر  ای  ّیلع  اهب  رکشلا 

: هدرک لقن  نینچ  ار  اعد   535 باتک - نامه  رد  و  . 

کلذ و یلع  دمحلا  کلف  کل  کیرش  كدحو ال  کنم  اهنإف  ایند  وأ  نید  یف  هیفاع  وا  همعن  نم  یب  تحبصا  ام  كدهشا  تحبـصا 
اریثک رکشلا  کل 

.هدناوخیم هبترم  هس  ار  اعد  نیا  ماش  حبص و  ره  رد  ترضح  نآ  هک  هتشون  و  ، 

72 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

هک یتردـق  هوـقب و  دوـمنیم  زاورپ  نامـسآ  نیمز و  ناـیم  و  تفرگ ، بآ  ار  هبعک ) هناـخ  رگم   ) نیمز هرک  هک  یعقوـم  تفر  اوـه  وـج 
«. 1  » دندوب وا  اب  دنتسه ) شدوخ  دالوا  هک   ) شنایرکشل و  دوب ، هدومرف  تیانع  واب  یلاعت  يادخ 

______________________________

تسا یمدآ  سفنب  هسوسو  ءاقلا  ناشیا  راک  دنتسه و  هعیرـس  تاکرح  ياراد  یـشتآ و  هفیطل  ماسجا  سیلبإ و  نادنزرف  نیطایـش  ( 1)
.تامسلط تاجنرین و  رحس و  رب  ار  ناسنا  دننکیم  کمک  یهاگ  و  یهلا ، تعاطا  تدابع و  زا  ندومن  رود  یهارمگ و  داسفب و 

اریز تسین  حیحص  فرح  نیا  و  دیآ ، یم  دیدپ  ناسنا  رطاخ  رد  هک  هدساف  هیلایخ  هوق  زا  تسترابع  نیطایـش  هک : دنا  هتفگ  یـضعب  و 
دراد دایز  دـنزرف  ناطیـش  و  تسین ، اهنآ  یجراخ  دوجو  رد  دـیدرت  کش و  ياج  هک  دـنا  هدومن  یفرعم  الماک  ار  وا  تایاور  نآرق و 
همه دوش و  یم  ناطیـش  يا  هرذ  ره  دزیریم و  نآ  زا  یتارذ  دـلامیم و  رگیدـکیب  ار  دوخ  ياـهاپ  هک  دـنیآ  یم  دوجوب  وا  دوـخ  زا  هک 

ار یتمسق  رشب و  رب  لکوم  ار  یتمسق  هدومن ، میسقت  تمسق  ودب  ار  دوخ  رکـشل  ناطیـش  هک  دیوگ  نیرحبلا  عمجم  رد  دنروکذ ، اهنآ 
یکی نیطایش  نج و  هک  دنیوگ  یضعب  هدومن و  نج  نانمؤم  رب  لکوم 
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گنس ناطیش  تسا و  شتآ  زا  ود  ره  سنج  نوچ  هک  هدش  یشان  نیا  زا  اهنآ  هابتشا  دیاش  تسهابتشا و  نیا  دنیوگ  یضعب  دنتـسه و 
.رادرک تشز  راکوکین و  رفاک و  نمؤم و  اهدب و  نابوخ و  يارب  تسا  زیمم  لصف  مدرم و  يارب  تسناحتما  کحم و 

ءایشا كاردا  مالّسلا  مهیلع  همئا  رصع  رد  اریز  هدیمان  ناطیش  مانب  مه  ار  هرـضم  تابرکیم  یمالـسا  تایاور  ثیداحا و  رابخا و  رد  و 
هتشادن ار  ام  زورما  تاودا  تالآ و  نوچ  هتشادن  ناکما  میدق  رد  سوسحمان  ءایشا  كرد  هدوب و  يرطف  دادعتـسا  تیاردب و  رـصحنم 

.دنا

هیبشت ار  اهبرکیم  تافاثک و  دندشیم و  هریغ  ناطیـشب و  یکتم  مالـسا  نایاوشیپ  یتشادـهب  تاروتـسد  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  اجنیا  زا 
هک هدومن  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  لئاسو  مهد  باب  رد  الثم  دندومنیم  نآ  زا  زیهرپب  راداو  ار  مدرم  هدرک و  ناطیـشب 

: دومرف

ناطیشلا دعقم  هنإف  اراهن  اهوجرخاف  مکتویب  یف  همامقلا  اوتیبت  ال 

نمیـشن هبورکاخ  لحم  اریز  دـیزاس  جراخ  زور  دوش  یم  عمج  بش  رد  هک  ار  هچنآ  دـیهدن  اج  هناخ  لخاد  رد  ار  تافاثک  هلاـبز و  ، 
: هدومرفیم ررکم  هک  هدومن  لقن  ترضح  نآ  زا  باب  باتک و  نامه  رد  زین  تسناطیش و  هاگ 

ناطیشلا يوأم  هنإف  بابلا  فلخ  بارتلا  اووؤت  و ال 

دش دهاوخ  ناطیش  هاگهانپ  اریز  دیزیرن  دیهدن و  ياج  دوخ  هناخ  قاطا و  برد  تشپ  ار  هبورکاخ  و  . 

73 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

«. 1  » تسا داب  دننام  هک  دنیامنیم  فصو  ار  نج  هک  تسا  نیمه  يارب  دنتفرگ و  رارق  بآ  يور  داب  دننامه  ناینج  و 

______________________________

اهرظن زا  نوچ  و  هدارا ، ملع و  لقع و  اب  تسیدوجوم  فیطل و  مسج  نج  ( 1)
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نآرق رد  هیآ  هک 48  رابخا  نآرق و  تایآ  حیرـصتب  تسقافتا  دروم  اهنآ  یجراخ  دوجو  ندوب  و  دـنتفگ : نج  ار  اهنآ  دنتـسه  یفخم 
دنتـسه و فلکم  رـشب  دننام  زین  اهنآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیورم  تایاور  هفیرـش و  تایآ  زا  و  دراد ، اهنآ  یجراخ  دوجو  رب  تلالد 

کی تسا و  ءابس  هروس  ( 14  ) هیآ بلطم  نیا  رب  لیلد  دنتـسین و  بیغب  ملاع  هنجا  یـضعب ، روصت  فالخ  رب  و  دنراد ، باقع  باوث و 
تـضایر ببـسب  و  تسین ، هتخاس  رـشب  تردق  هوق و  زا  هک  دنهد  ماجنا  دنناوتیم  ار  یئاهراک  دنراد و  رـشب  یئاناوت  قوف  یتردق  هوحن 

زا یـضعب  و  دـننکیم ، کمک  تامـسلط  تاجنرین و  رحـس و  رب  و  ناشیا ، یلـصا  لکـشب  هن  نکیل  دـید و  ار  اهنآ  ناوتیم  یـصوصخم 
تمایق رد  اهنآ  نینمؤم  و  َنوُطِساْقلا ، اَّنِم  َنوُِملْـسُْملا َو  اَّنِم  اَّنَأ  دیامرفیم َو  اهنآ  لوق  زا  نآرق  هک  نانچ  دنرفاک ، یـضعب  نمؤم و  ناشیا 
یگدنز دننام  اهنآ  یگدنز  دراد و  رشب  هب  صاصتخا  تشهب  اریز  تفر  دنهاوخ  تسا  رشب  ریس  طخ  ياهتنم  نیموس  هک  فارعا  ملاعب 

تیانج و مکح  يارجا  رد  و  یتلود ، تالیکـشت  ترازو و  تنطلـس و  لیبق  زا  يویند  روما  رد  هچ  ینید و  ماـکحا  رد  هچ  تسا  رـشب 
.تسا هکئالم  رشب و  لکش  فالخ  رب  اهنآ  لکش  و  دنرادن ، مه  ششخب  وفع و  دننکیمن و  یطخت  هحنج 

74 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

یبرعب ار  نآ  تفرگ و  ار  هریغ ) هپت و  تخرد و  هوک و  لیبق  زا   ) زیچ همه  يور  بآ  نوچ  دـندیمان  نافوط  تهج  نیدـب  ار  ناـفوط  و 
.دنیوگ ءاملا  یفط 

يا دومرف : یحو  ادخ  دمآ : دورف  یتشک  زا  حون  ترضح  هک  یماگنه  و 
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دندرک و ارم  ینامرفان  نکیل  و  دنیامن ، ارم  تعاطا  هک  مدومن  رما  ار  ناشیا  و  دـننک ، تدابع  ارم  هکنآ  يارب  ار  قلخ  مدـیرفآ  نم  حون 
نیا زا  نکیل  و  مدومن ، بآ  رد  قرغ  ار  اهنآ  هکنآ  ات  دـندش  نم  بضغ  مشخ و  بجوتـسم  ببـس  نیمهب  و  دـندومن ، ارم  ریغ  تدابع 

نآ و  دوخ ، ياهرهش  مناگدنب و  يارب  ینمیا  تمالع  دوش و  یم  هدید  اوه  وج  رد  هک  ینامز  ات   ) نامسآ رد  ار  سوق  مداد  رارق  دعبب )
تـسیک و  تماـیق ، زور  اـت  اـهنآ  یماـمت )  ) ندـش قرغ  زا  نآ  ببـسب  دنـشاب  نمیا  هک  مناگدـنب  دوخ و  نیب  مدومن  ناـمیپ  دـهع و  ار 

«. 1  » دوخ دهعب  نم  زا  رت  هدننکافو 

______________________________

دوبک و خرـس و  هشفنب و  گنرب  دوش  یم  هدـید  برغم  فرط  رد  هاگ  قرـشم و  فرط  هاـگ  هک  يا  هرئاد  مین  زا  تستراـبع  سوق  ( 1)
ار نآ  دیابیم  تسناطیـش و  مسا  حزق  اریز  تسین  بوخ  ندیمان  درـص ) نزو  رب  ءاز  حتف  فاق و  مضب   ) حزق سوق  ار  نآ  و  درز ، زبس و 

ءاوکلا نبا  باوج  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دیامنیم  لقن  راحب  رد  یسلجم  همالع  هک  نانچ  دیمان ، نمحرلا  سوق  هَّللا و  سوق 
فاص اوه  هک  یتقو  رد  تسباتفآ  ینشور  سکع  زا  نآ  شیادیپ  و  هَّللا ، سوق  وگب  تسناطیش و  مان  حزق  اریز  حزق  سوق  وگن  دومرف :

نایجاح تسا  بحتسم  هک  هفلدزم  رد  تسیهوک  مان  حزق  دیوگ  نیرحبلا  عمجم  رد  و  ناراب ، رثا  رد  دشاب  هدش  ضراع  نآ  رب  یمن  و 
.دنور الاب  نآ  رب 

75 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

ار سوق  دنوادخ  هک  ار  مدرم  داد  تراشب  دش و  دونشخ  داش و  یحو ) نیا  زا   ) حون ترضح  سپ 
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ندش قرغ  زا  هداد  رارق  ناشتابصق ) ءارق و  و   ) اهرهش مدرم و  ینمیا  تمالع 

حون ترضح  نامز  رد  دندش  قرغ  مدرم  یمامت  هکنآ  تلع  موس  تسیب و  باب 

اب  ) ار ایند  دنوادخ  ببـس  تلع و  هچب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  مدیـسرپ  تفگ  هک  مالـسلا  دبع  زا  ار ...  ام  دندومن  ثیدح  - 1
: دومرف دندوب ، هانگ  یب  نامدرم  لافطا و  ناشیا  نایم  رد  هکنیا  اب  دومن  قرغ  دـندوب ) حون  ترـضح  اب  هک  یئاهنآ  زا  ریغ  مدرم  یمامت 

ناشلـسن هدوب و  هدرک  ازان  میقع و  لبق )  ) لاس لهچ  ار  ناشیا  نانز  ماحرا  نادرم و  ياهبلـص  دـنوادخ  اریز  دوبن  لافطا  اهنآ  نایم  رد 
، دشاب هتشادن  هانگ  هک  ار  یسک  دنکیمن  كاله  دنوادخ  دوبن و  ناشیا  نایم  رد  یلفط  هک  یلاح  رد  دندیدرگ  قرغ  و  دوب ، هدش  عطق 

ببسب دندیدرگ  قرغ  اهنآ  یقاب  و  ار ، حون  ترضح  ادخ  ربمغیپب  ناشیا  ندرک  بیذکت  تهج  زا  دندش  قرغ  اهنآ ) هدمع  تمسق   ) و
دشاب یضار  يرما و  زا  دشاب  بئاغ  هک  ره  اریز  ناشیا ، بیذکت  رب  دندرکن ) یضارتعا  دندومن و  توکس  نوچ   ) دندوب یـضار  هکنآ 

رما نآب 

76 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

«. 1  » دشاب هداد  ماجنا  ار  رما  نآ  دشاب و  رضاح  هک  تسا  یسک  دننام 

دندیمان نینامثلا  هیرق  ار  حون  ترضح  هدکهد  هکنآ  تلع  مراهچ  تسیب و  باب 

: دومرفیم مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  يوره  مالسلا  دبع  زا  ار  ام  دندرک  ثیدح  - 1

نوچ و  دندیدرگ ، نکاس  نآ  رد  دـنتخاس و  يا  هدـکهد  دـندش  هدایپ  یتشک  زا  شناعباتم  نادـنزرف و  اب  حون  ترـضح  هکنآ  زا  سپ 
.دندیمان يرفن ) داتشه  هدکهد  ینعی   ) نینامثلا هیرق  ار  هدکهد  نآ  دندوب  رفن  داتشه 

______________________________

رد دـنرادنپ ، یم  هناسفا  ار  نآ  هک  یـضعب  هیرظن  فـالخ  رب  و  تسا ، رـشب  یمیدـق  ياهناتـساد  زا  حون  یتشک  ناـفوط و  ناتـساد  ( 1)
دامع ياقآ  رصاعم  لضاف  و  هدش ، فشک  هک  تسا  حون  ترضح  یتشک  هدمع  ياهتمسق  بلطم  نیا  رب  لیلد  و  دش ، عقاو  رشب  خیرات 
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موس هبنش  کی  زور  و  هدش ، ادیپ  قارع  تایرفح  زا  هک  دسیونیم  ترضح و  نآ  یتشک  زا  هدومن  پاچ  یـسکع  ءایبنا  خیرات  رد  هداز 
هدمع تمسق  دیدرگ و  فشک  حون  ترضح  یتشک  زا  یتمـسق  تارارآ  هوک  هلق  رد  هک  داد  عالطا  سراپ  يرازگربخ  هجحلا 79  وذ 

همه هتفرگ و  ارف  ار  نیمز  يور  مامت  بآ  ایآ  هک  تسنیا  رد  ثحب  دیدرگ و  ادیپ  هوک  نامه  ياهدنب  خی  رد  یـسمش  لاس 28  رد  نآ 
هک ایـسآ  هرک  مین  طقف  ای  هتفرگارف  ار  نیمز  زا  تمـسق  کی  هدومن و  كاله  دندوب ) یتشک  رد  هک  یئاهنآ  زج   ) ار هدـنز  تادوجوم 
زا یکی  رایتخا  و  دهدیمن ، ناشن  امب  الماک  خـیرات  تاحفـص  هدوب  هثداح  نیا  عوقو  لحم  دـنا  هدوب  نکاس  نآ  رد  حون  ترـضح  موق 

اْنلَعَج هیآ َو  و  دوشیمن ، هدـید  فرطکی  رد  حیرـص  نآرق  رد  و  تسین ، تسد  رد  یفرط  چـیه  رب  یلیلد  دنـس و  اریز  تسا  لکـشم  نآ 
نایهارمه زا  يدارفا  نوچ  دـنا  هدرک  مهوت  یـضعب  هک  دوشیمن  لیلد  مه  میتشاد ) هاگن  طـقف  ار  شنادـنزرف  حون و  َنِیقاـْبلا  ُمُه  ُهَتَّیِّرُذ 

مامت نافوط  هک : دیوگیم  تحارصب  تاروت  رد  و  دنامن ، یقاب  ناشیا  زا  مه  یلسن  دندرم و  سپس  دندوب و  هدنز  نافوط  زا  دعب  ات  حون 
هک ار  يدوجوم  ره  درک  وحم  ادخ  و   ) هدش هتشون  نیوکت ) ای   ) شیادیپ رفـس  مجنپ  باب  همجرت  رد  هک  نانچ  هتفرگارف  ار  نیمز  يور 

یتشک رد  يو  هارمه  هچنآ  اب  حون  دندش و  وحم  نیمز  زا  سپ  نامـسآ  ناگدنرپ  تارـشح و  مئاهب و  نایمدآ و  زا  دوب  نیمز  يور  رب 
دیدپ فیرحت  تاروت  رد  نوچ  تسین  لوبق  لباق  مه  نیا  و  دندنام ) یقاب  طقف  دندوب 
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-11  ) رد و  ددرگ ، مولعم  هیـضق  تقیقح  ات  دوب  يدیدج  تایفـشک  رظتنم  دیاب  ناک  فیک  و  نآ ، خـیرات  صـصق و  رد  هصاخ  هدـمآ 
ار نیمز  هیلک  بآ  هک  دـیامنیم  لـقن  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  زا  یتـیاور  مـیهاربا  نـب  یلع  ریـسفت  زا  راـحب  دـیدج ) ط  - 312

.ار هبعک  هناخ  رگم  تفرگارف 

77 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دش ادج  ردپ  زا  حون  رسپ  هکنآ  تلع  مجنپ  تسیب و  باب 

هیلع قداص  ترـضح  زا  شراوگرزب  ردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  ءاشولا  یلع  نب  نسح  زا  ام ...  يارب  دـندومن  ثیدـح  - 1
، تسین وت  لها  زا  دربیمن ) ار  وت  نامرف  هک   ) وت دـنزرف  ناعنک ) ای  مایا -  ) هک دومرف  حون  ترـضحب  یلاعت  يادـخ  دومرفیم  هک  مالّـسلا 
( اضر ترضح   ) سپس داد و  شرارق  وا  لها  زا  درکیم  ار  حون  ترـضح  تعباتم  هک  سک  ره  دنوادخ  دومنیم و  ار  ردپ  تفلاخم  اریز 
، دـننکیم تئارق  هنوگچ  هدـش  لزاـن  حون  ترـضح  دـنزرف  قح  رد  هک  ٍحـِلاص ، ُْریَغ  ٌلَـمَع  ُهَّنِإ  هیآ : هماـع )  ) مدرم هک  دندیـسرپ  نم  زا 

«1  » ٍِحلاص ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ  یکی : و  ٍِحلاص ، ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ  یکی : دننکیم  تئارق  هجو  ود  رب  مدرکضرع :

______________________________

دـشاب و تفـص  هکنیا  رب  انب  ریغ  حـتف  ملع و  باب  زا  دـشاب  یـضام  لعف  هک  میم  رـسک  مـال و  نیع و  حـتفب  یکی : تئارق  هجو  ود  ( 1)
عفر میم و  نیع و  حتفب  یکی : و  دشاب ، ردـپ  اب  تفلاخم  نآ  هک  هدوب  يدـب  لمع  بحاص  حـلاص ، ریغ  لمع  ود  ینعی  فاضم  ریدـقتب 
یم نینچ  ینعم  و  حلاص ) ریغ  الومعم   ) ینعی الومعم  هب  لمع  ندش  لیوأت  رب  انب  ریغ  عفر  دـشاب و  یعوفرم  نیونت  اب  مسا  هک  لمع  مال 

انز هک  حیحص  حلاص و  ریغ  قیرط  زا  ناعنک  هک  دوش 

همحرلا هیلع  قودص  عیارشلا  للع  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


دنوادخ هکنیا  زا  دنهزنم  ناربمغیپ  زین  دوبن و  هدازانز  ناعنک  اریز  هدومرف ، بیذـکت  ار  لوق  نیا  ترـضح  نآ  و  هدـمآ ، دوجوب  دـشاب 
.ددرگ نارگید  رفنت  ببس  گنن و  بجوم  هک  دوش  عقاو  يزیچ  ناشیا  مرحب  تبسن  هک  دراذگب 

هکنیا و  حلاص ، ریغ  کنم  لوقلا  اذه  ینعی  یلها ، نم  هنا  هتفگ : هک  تسا  حون  ترـضح  لاؤس  هنإ  ریمـض  عجرم  هک  دنیوگ  یـضعب  و 
: دیامرفیم میرحت  هروس  رد  نآرق 

و هداد ، یگناوید  نونجب و  تبسن  ار  ترـضح  نآ  هک  هدوب  نیا  حون  ترـضح  نز  تنایخ  هکلب  هدوبن  یتفعیب  اهنا ، تنایخ  امُهاتَناخَف ،
دیوگ يدعس  .هداد  عالطا  ترضح  نآ  رب  نامهم  دورو  زا  ار  مدرم  هک  هدوب  نیا  طول  ترضح  نز  تنایخ 

میدقتب  ) شتوبن هک  تسنیا  رعش  نیا  ندناوخ  زرط  رد  یضعب  ياههابتشا  زا  یکی  دش  مگ  شتوبن  نادناخ  تسشنب  نادب  اب  حون  رـسپ 
نبا نادناخ  هک : دوش  یم  نینچ  رعش  ینعم  نون و  رب  تسمدقم  ءاب  ینعی  دشابیم  شتونب )  ) نآ حیحـص  هکنیا  اب  دنناوخیم  ءاب ) رب  نون 
ءاب رب  مدـقم  نون  هک  میناوخب  شتوبن  رگا  و  َِکلْهَأ ، ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  هفیرـش : هیآ  قبط  هداـتفا  تیلها  زا  دـش و  مگ  شندوب  حون  رـسپ  و 

تسین حیحص  نیا  و  هتفر ، شتسد  زا  توبن  ماقم  ردپ  اب  تفلاخم  هطساوب  هدوب و  ربمغیپ  ناعنک  دوش : یم  نینچ  رعـش  نیا  ینعم  دشاب 
ربمغیپ وا  رگا  تسا و  موصعم  تثعب  زا  دـعب  هچ  تثعب و  زا  شیپ  هچ  هریغـص  هریبک و  ناـهانگ  ماـمت  زا  دـشاب  ربمغیپ  هک  یـسک  اریز 

.درکیمن ردپ  اب  تفلاخم  دوبیم 

قالخا و تفگ  دـیاب  هدرکن ، تیبرت  وکین  ار  وا  حون  ترـضح  ارچ  هدـیدرگ و  فلخان  ناـعنک  هدـش  هنوگچ  هکنیا  رد  تسا  ثحب  و 
يارجم زا  ردام  تافص 
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قالخا و شوخ  نز  دیاب  دنا  هدومرف  عاضر  عوضوم  رد  هک  تسا  نیمه  يارب  ثراوت و  نوناق  قبط  دـنکیم  رثا  دالوا  رد  ریـش  نوخ و 
رثا وا  رد  ردام  دـساف  قـالخا  ندوب  رداـم  تیبرت  تحت  رثا  رد  ناـعنک  و  دوش ، باـختنا  تروص  شوخ  ناـمیااب و  وکین و  تافـص  اـب 

هدش فلخان  هدرک و 

هدش و راذگاو  ینیگنس  تیلوئـسم  گرزب و  هفیظو  ناردام  هدهعب  نیا  رب  انب  جک  راوید  دوریم  ایرث  ات  جک  رامعم  دهن  رگ  لوا  تشخ 
ره نامزلا ، هبدؤی  ناوبالا  هبدؤی  مل  نم  دنا : هدومرف  اریز  دنیامن  تیبرت  وکین  ار  دوخ  زیزع  دنزرف  دنیامنب و  ار  شـشوک  ياهتنم  دیابیم 
رد دیاب  نز  هدومرف  مالـسا  هک  تسا  دنزرف  تیبرت  يارب  و  دـیامنیم ، بدا  تیبرت و  ار  وا  راگزور  دـندرکن  تیبرت  ردام  ردـپ و  ار  هک 

مدق اه  هراباک  هفاک و  امنیـسب و  دیامنن و  ینیـشن  مه  تاقالم و  مرحمان  نادرم  اب  دنکن و  تکرـش  یمومع  عماجم  رد  دنیـشنب و  هناخ 
هنافـسأتم نکیل  و  دنک ، تیبرت  دنزرف  تسا  دیاب  دیاش و  هک  نانچنآ  الماک  دناوتب  دشاب و  هدوسآ  شرطاخ  مارآ و  شرکف  ات  دراذگن 

دنوشیم گرزب  بدا  تیبرت و  یب  هزره و  ناشنادنزرف  هجیتنلاب  دوخ و  نادنزرف  قافتاب  هاگ  دـنراذگیم و  مدـق  اج  همهب  ام  مدرم  نانز 
اهنامه ار  طیحم  هتفای و  لیکـشت  اـهنامه  زا  هعماـج  هک  دـننکیمن  رکف  دـنراذگیم و  هعماـج  هناـمز و  طـیحم و  ندرگب  ار  شهاـنگ  و 

.دنا هدروآ  دوجوب 

78 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

.تسین وت  لها  زا  دومرف : دومن و  شیفن  دنوادخ  درک  تفلاخم  ردپ  اب  نید  رد  نوچ  و  دوب ، شدنزرف  اریز  دنیوگیم  غورد  دومرف 

79 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دندیمان فجن  ار  فجن  هکنآ  تلع  مشش  تسیب و  باب 

ار ام  دندرک  ثیدح  - 1
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هدوب یهوک  فجن  هک : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ... 

80 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

رد و  دیامن ، ظفح  ندش  قرغ  زا  ارم  هک  یهوکب  موریم  الاب  مربیم و  هانپ  تفگ : حون  ترضح  رسپ  هک  تسیهوک  نامه  نآ  گرزب و 
هانپ وتب  رگا  نم  راکهانگ  هدنب   ) ایآ هک : دومرف  باطخ  هوک  نآب  دـنوادخ  دوبن ، نآ  زا  رتگرزب  رتدـنلب و  یهوک  نیمز  يور  نامز  نآ 

رد دش  هدیـشاپ  دیدرگ و  گیر  دننام  دش و  هدنک  ياج  زا  تسکـش و  مه  رد  باطخ ) نآ  تبیه  زا   ) هوک یهدیم ، هانپ  ار  وا  دروایب )
اجنآ مدرم  و  دش ، کشخ  یتدم  زا  سپ  دندیمانیم و  ین - يایرد - ار  نآ  و  دمآ ، دیدپ  یگرزب  يایرد  هوک  نآ  ياج  رد  ماش و  دالب 

دیدرگ و ففخم  لامعتسا  ترثک  رثا  رد  ات  دوب  مدرم  هاوفا  هنـسلا و  رد  ظفل  نیا  و  هدش ، کشخ  يایرد  ینعی  دنتفگیم ، فج  ین  ار ،
.دندیمان فجن  ار  نآ 

درک نیرفن  دوخ  موق  رب  حون  ترضح  هکنآ  تلع  متفه  تسیب و  باب 

موق رب  حون  ترضح  ارچ  مالّسلا : هیلع  رقاب  ترضحب  مدرکـضرع  تفگ  هک  شردپ  زا  « 1  » ریدس نب  انح  زا  ار ...  ام  درک  ثیدـح  - 1
يراذـگب هدـنز  یقاـب و  ار  اـهنآ  رگا  اریز  ار ، يراـید  نارفاـک  زا  نیمز  يور  رب  راذـگم  یقاـب  اراـگدرورپ  تفگ : درک و  نیرفن  دوخ 

.دوشن دلوتم  رفاک  رجاف و  دنزرف  زج  ناشیا  زا  مه  و  ار ، وت  نامیا ) تسس  كاپ و  همین   ) ناگدنب دننکیم  هارمگ 

.تسنادیم اجک  زا  هنوگچ و  هک  مدرکضرع  تفگ  درک ) نیرفن   ) دنروآ یمن  نامیا  هک  تسنادیم  ترضح  نآ  نوچ  دومرف :

تهج نیا  يارب  دروآ ، دنهاوخن  نامیا  تموق  زا  یـسک  رگید  دنا  هدروآ  نامیا  هک  يدارفا  نیمه  زج  هک  دوب  هدـش  واب  یحو  دومرف :
نینچ نیا  دوب 
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دومن ناشقح  رد  نیرفن 

______________________________

زا یفوکلا  یف  ریـصلا  لضفلا  یباب  ینکم  بیهـص  نب  میکح  فیرـش ) نزو  رب  نیـس  حـتفب   ) ریدـس نب  انح ) نون  دـیدشتب   ) نانح ( 1)
تسفالتخا شندوب  قثوم  فعض و  رد  تسا و  یفقاو  مالّسلا و  هیلع  مظاک  مالّسلا و  هیلع  قداص  ترضح  هباحص 

81 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

( دندش قرغ  مدرم  دش و  باجتسم  وا  نیرفن  (و 

«. 1»

جوجأم جوجأی و  هبلاقس و  كرت و  ناتسوپ و  هایس  داژن  شیادیپ  یگنوگچ  تلع و  متشه  تسیب و  باب 

ماما ترـضح  زا  مدینـش  تفگ  هک  هیلع ) هَّللا  ناوضر  ير  رد  نوفدم   ) ینـسحلا میظعلا  دبع  ترـضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدـح  - 1
: دومرفیم هک  مالّسلا  هیلع  یقنلا  یلع 

دز و) الاب  ار  شـسابل  نماد   ) دـیزو و يداب  دوب و  هتفر  باوخب  یتشک  رد  يزور  و  درک ، رمع  لاس  دـصناپ  رازه و  ود  حون  ترـضح 
و ندیدنخ ، زا  دومن  عنم  تمالم و  درک و  رجز  ار  ناشیا  ماس  و  دندیدنخ ، ردپ ) تروع  ندید  زا   ) ثفای ماح و  دش ، نایامن  شتروع 
هک درک  هدهاشم  دیدرگ و  رادیب  حون  ترضح  ماگنه ) نآ  رد   ) هک دندوشگیم  ار  نآ  ثفای  ماح و  دیناشوپیم ، ار  ردپ  تروع  هچ  ره 
درک دنلب  نامسآ  فرطب  تسد  دش و ) مشخ  رد   ) حون ترضح  تشاد ، نایب  ار  هیضق  ماس  دیسرپ  ار  اهنآ  هدنخ  ببـس  دندنخیم ، اهنآ 

ار ثفای  ماح و  بلـص  بآ  درک و ) باجتـسم  ار  شنیرفن   ) دنوادخ و  ار ، ثفای  ماح و  هفطن )  ) بلـص بآ  هدب  رییغت  ایادخ  تفگ : و 
نیچ لها  جوجأم و  جوجأی و  هبلاقس و  كرت و  یمامت  دنماح و  دالوا  زا  دنشاب  اجک  ره  ناتسوپ  هایـس  یمامت  تهج  نیدب  داد ، رییغت 

ثفای ماحب و  حون  ترضح  سپس  و  « 2  » دنشابیم ماس  لسن  زا  ناتسوپ  دیفس  یمامت  و  دنا ، ثفای  دالوا  زا  ناتسوپدرز ) )
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هدنب ار  امش  نادنزرف  دهد  رارق  دنوادخ  دومرف :

______________________________

.تسا دوه  هروس  - 35 هیآ - ریسفت  ترضح  نآ  نایب  ( 1)

تـسوپ گنر  دـشاب  رتدایز  شرادـقم  هّدام  نآ  هچ  ره  هک  دراد  دوجو  ناسنا  ندـب  تسوپ  ریز  رد  يا  هّدام  ناکـشزپ  هیرظن  قبط  ( 2)
روطب ناتسوپ  درز  خرس و  رد  مک و  رایسب  ناتـسوپ  دیفـس  رد  تسا و  دایز  یلیخ  هدام  نآ  ناتـسوپ  هایـس  ندب  رد  دوش و  یم  رت  هریت 
یبلطم باب 75  یقرواپ  رد  دـیایب  و  دوش ، یم  هدام  نآ  دایدزا  ثعاب  باـتفآ  دـننام  رگید  لـماوع  زا  یـضعب  و  دراد ، دوجو  طـسوتم 

.دوش هعجارم  ماقم  نیا  اب  بسانم 

جوجأم و جوجأی و  یطـسو و  ياپورا  یقرـش و  ياپورا  رد  نکاس  دنتـسه  یماوقا  هبلاقـس  دیوگ : مولع  بدا و  تمـسق  دجنملا  رد  و 
« مالـسالا هئیهلا و   » هب بدا  لها  هک  تسنآ  رتهب  تسفالتخا و  دروم  يّدـح  ات  هدـش و  رکذ  تایاور  نآرق و  رد  ناـنآ  يانکـس  لـحم 

گرزب شوگ  ود  ياراد  هک  دوش  یم  هدید  اهباتک  زا  یـضعب  رد  هکنیا  دنیامرف و  هعجارم  یناتـسرهش  نیدلا  هبه  دیـس  رـصاعم  همالع 
نابایب نیشنارحص و  هیداب و  اهنیا  هک  دشاب  نیا  دارم  دیاش  دنیامنیم  دوخ  فاحل  ار  يرگید  شرف و  ار  یکی  اهبش  هک  يروطب  دنتـسه 

اریز دننازیرگ  اه  هدکهد  رهـش و  رد  تنوکـس  زا  دنروآ و  یم  دورف  راب  اج  نامه  دسر  ارف  بش  دنـشاب و  اجک  ره  هک  دنـشابیم  درگ 
دنتسه یشحو  لئابق  وزج 

82 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

مراودیما  ) و دیدیدرگ ، نم  قاع  ببـس  هک  دـیدش  بکترم  ار  یلمع  امـش  درک و  یکین  نم  اب  ماس  اریز  تمایق  زور  ات  ماس  نادـنزرف 
شنادنزرف رد  نمب  ماس  یکین  تمالع  و  ناتنادنزرف ، رد  امشب  نم  قاع  تمالع  هتسویپ  هک )
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.تمایق ات  دشاب  ادیوه  رهاظ و 

هدومرف رایتخا  ار  یناپوچ  يزرواشک و  ناربمغیپ  يارب  دنوادخ  هکنآ  تلع  مهن  تسیب و  باب 

هک يزیچ  نیرتهب  دومرفیم : هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  مدینـش  تفگ  هک  هّیطع  نب  دّمحم  زا  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 1
ناراب زا  دنشاب  هتـشادن  تهارک  هک  هدوب  نیا  شتهج  و  تسیناپوچ ، يزرواشک و  تحالف و  هدومرف  رایتخا  شناربمغیپ  يارب  دنوادخ 

(. دنشاب ادخ  تمحر  لوزن  رظتنم  هشیمه  تسا و  یهلا  تمحر  هک  )

ار وا  هکنآ  رگم  ار  يربمغیپ  دنوادخ  هدومرفن  ثوعبم  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 2
هتشاداو رمع ) لئاوا  رد   ) یناپوچ لغشب 

83 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دشاب میلح  ناشیا  دب  تسپ و  قالخا  زا  هک  دنک  تداع  و  ار ، مدرم  تیاده  یئامنهار و  زرط  قیرط و  دهد  میلعت  ار  وا  هلیسو  نیدب  ات 
.دیامن ربص  يرابدرب و  و 

درادن و هوک  تسناتسگیر و  داع  موق  دالب  هکنآ  تهج  دش و  هدیمان  میقع  داب  درک  كاله  ار  داع  موق  هکیداب  هکنآ  تلع  ما  یس  باب 
دندیمان ِدامِعْلا  ِتاذ  َمَرِإ  ار  داع  موق  هکنآ  تلع 

رازه داـتفه  و  مینکیم ، یگدـنز  نآ  يور  اـم  هک  تسا  نیمز  نیا  ریز  میقع  داـب  تفگ : هک  هّبنم  نب  بهو  زا  ار ...  اـم  دـنداد  ربخ  - 1
دنوادخ زا  نالکوم  دومرف و  طلـسم  اهنآ  رب  ار  داب  نآ  یلاعتقح  دندومن  ادـخ  ینامرفان  نوچ  « 1  » داع موق  و  تسلکوم ، نآ  رب  کـلم 

ار يزیچ  نیمز  يورب  دادیم ، نذا  رگا  اریز  دادن ، نذا  دنوادخ  نکیل  دـیآ ، نوریب  يواگ  غامد  خاروس  هزادـناب  داب  هک  دنتـساوخ  نذا 
.دینازوسیم ار  همه  تشاذگیمن و  یقاب 

______________________________

تمسق دنا و  هتشاد  ینکس  تومرـضح  دنه و  ناریا و  قارع و  زاجح و  رد  هک  دنا  هدوب  تسرپ  تب  گرزب  هلیبق  هدزیـس  داع  موق  ( 1)
ناشیا يوسب  اهنآ  تیادـه  يارب  ار  دوه  ترـضح  دـنوادخ  و  دـنا ، هدوب  تسناّمع  نمی و  نیب  هک  فاـقحا  نیمزرـس  رد  اـهنآ  هدـمع 

درک و تحیصن  ار  نانآ  هچ  ره  ترضح  نآ  نکیل  و  داتسرف ،
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هـسوسوب دـندوب  هدـش  یتسرپ  تب  قرغ  هک  لهاج  مدرم  نآ  وا ، باذـع  بضغ و  مشخ و  زا  دیـسرتب  دـیروایب و  ادـخب  ناـمیا  دومرف 
يارب نابرهم  يادخ  و  دندش ، كاله  نازوس  میقع  داب  ببـسب  رمالا  رخآ  ات  دـندربن  ار  ترـضح  نآ  نامرف  دـندرواین و  نامیا  ناطیش 
ذوعن تائیـسلا و  یـصاعملا و  نع  بانتجالا  تاعاطملا و  مکایا  هَّللا و  انقفو  هدومرف ، نایب  نآرق  رد  ار  اهنآ  هصق  ناناملـسم  اـم  تربع 

.نایغطلا نالذخلا و  نم  هَّللاب 

.تسا فعض  تیاهن  رد  هدش و  لقن  هبنم  نب  بهو  زا  قوف  تیاور  و 

84 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دندش كاله  داب  نامه  ببـسب  و  يرتشگنا ، هقلح  خاروس  ردقب  میقع  داب  زا  دـیئامن  نوریب  هک : دومرف  باطخ  دـنوادخ  تهج  نیدـب 
راومه ار  اه  هبـصق  اهرهـش و  اهّلت و  اههوک و  تمایق  يادـتبا  ایند و ) ياـنف  عقوم   ) رد یلاـعت  يادـخ  داـب  نیمه  هطـساوب  و  داـع ، موق 

يا ًاْتمَأ ، ًاجَوِع َو ال  اهِیف  يرَت  ًافَصْفَص ال  ًاعاق  اهُرَذَیَف  ًافْسَن  یِّبَر  اهُفِْسنَی  ْلُقَف  ِلابِْجلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  دیامرفیم : هک  نانچ  دومن ، دهاوخ 
هک دـنک  رب  داینب  زا  نانچ  ار  اههوک  نم  يادـخ  هک  وگب  دوش ، یم  هچ  اـیند ) يدوباـن  اـنف و  عقوم   ) اـههوک هک  دنـسرپیم  وت  زا  ربمغیپ 

هدید يدنلب  تسپ و  نیرتکچوک  نآ  رد  هک  دنادرگ  راومه  نانچ  ار  نیمز  ياهیدنلب  تسپ و  و  دهد ، داب  رب  ار  شکاخ  دوش و  كاخ 
.دوشن

دوشیمن ادـیپ  تمحر  وا  زا  هک   ) تمحر زا  تسمیقع  تسباذـع و  اب  مأوت  نوچ  هک  تسنآ  دـنمانیم  میقع  داب  ار  داب  نیا  هکنآ  تلع  و 
.ددرگیمن دلوتم  يدنزرف  وا  زا  تسا و  میقع  هک  درم  دننام  دنوشیم ) حیقلت  ببس  هک  رگید  ياهداب  دننام 

رب هک  یعقوم  و 
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هک دومن  ناور  گیر  دـننام  ار  همه  ار و  ناشیا  تارامع  عیمج  اه و  هعلق  اهرهـش و  اه و  هناخ  درک  دروخ  یـشالتم و  دـیزو  داع  موق 
رب میقع  دابدنت  نآ  ِمیِمَّرلاَک ، ُْهتَلَعَج  اَّلِإ  ِْهیَلَع  ْتَتَأ  ْیَـش ٍء  ْنِم  ُرَذَـت  ام  دـیامرفیم  تسقطان و  نآب  نآرق  هک  نانچ  دربیم ، اوهب  ار  نآ  داب 

(. دینادرگیم مرن  هدیسوپ  ناوختسا  دننام  ار  وا  هکنآ  رگم  تشذگیمن  يزیچ 

: هک تسنآ  تسا  رایسب  دنا  هدوب  داع  موق  هک  یئاهرهش  دالب و  رد  گیر  هکنآ  ببس  و 

نیمزب درکیم و  دـنلب  نیمز  زا  ار  اهنآ  نانز  نادرم و  و  دـیزو ، ناـشیا  رب  میقع  داـب  دـنت  نآ  یپ  رد  یپ  زور  تشه  بش و  تفه  نوچ 
.دنا هداتفا  كاخب  دنا و  هدوب  یکشخ  يامرخ  تخرد  هقاس  یئوگ  هک  دندش  نانچ  دیبوکیم و 

هک نانچ  دنکیمرب  ياج  زا  ار  داع  موق  مدرم  میقع  داب  نآ  ٍرِعَْقنُم  ٍلَْخن  ُزاجْعَأ  ْمُهَّنَأَک  َساَّنلا  ُعِْزنَت  دیامرفیم : ناحبـس  يادـخ  هک  نانچ 
هاگیاج رد  ببـس  نیاب  درکیم و  زیر  زیر  دـنکیم و  خـیب  زا  ار  ناشیا  نیمزرـس )  ) ياههوک و  دـننکیم ، هشیر  زا  ار  امرخ  تخرد  قاـس 

.دشابیمن هوک  تسگیر و  نانآ 

85 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

بصن دندیشارتیم و  هوک  يدنلب  ردقب  هوک  زا  اهنوتس  اهدومع و  نوچ : هک  تسنآ  دنمانیم  ِدامِْعلا » ِتاذ  َمَرِإ   » ار ناشیا  هکنآ  تهج  و 
دنتخاسیم اهنآ  يور  رصق  دندرکیم و 

دندیمان میهاربا  ار  ع )  ) میهاربا ترضح  هکنآ  تلع  مکی  یس و  باب 

یکین نارگید  اب  تشاد و  یکینب  تّمه  نوچ  هک : دندیمان  میهاربإ  تهج  نیدب  ار  میهاربإ  دومرفیم : هک  ءاملع  زا  یکی  زا  مدینـش  - 1
نآ دـندیمان  میهاربإ  دوـب  نادرگور  رازیب و  اـیند  زا  دوـب و  ترخآ  يارب  شتمه  هشیمه  نوـچ  هـک  تـسا  هدـش  هـتفگ  زین  و  دوـمنیم ،

«. 1  » ار ترضح 

دینادرگ دوخ  لیلخ  ار  میهاربا  ترضح  دنوادخ  هکنآ  تلع  مود  یس و  باب 

لج زع و  يادـخ  ارچ  مالّـسلا : هیلع  قداـص  ترـضحب  مدرکـضرع  تـفگ  هـک  زا ...  ریمع  یبا  نـبا  زا  ار ...  اـم  دـندرک  ثیدـح  - 1
.دینادرگ دوخ  لیلخ  ار  ع )  ) میهاربا ترضح 

يورب یگدـنب  راـهظا  ناونعب  ار  دوخ  تروص  هک   ) درکیم هدجـس  نیمز  رب  ادـخ ) تیدوبع  عضاوت و  يارب   ) رایـسب هکنآ  يارب  دومرف 
(. داهنیم كاخ 

ار میهاربإ  تهج  نیا  يارب  دنوادخ  دومرفیم : هک  مالّـسلا  امهیلع  قداص  ترـضح  زا  اضر  ترـضح  زا  ار ...  ام  دـندومن  ثیدـح  - 2
يزیچ ادخ  ریغ  زا  زگره  زین  دنک و  در  ار  وا  هک  درکن  تساوخرد  يزیچ  وا  زا  سک  چیه  نوچ  ءایبنأ ) نیب  زا   ) دومن دوخ  لیلخ 

______________________________
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: تسا تغل  جنپ  میهاربإ  ظفل  رد  دیامرفیم : ( 199 - 1  ) نایبلا عمجم  رد  ( 1)

(. ءاه ءار و  حتف  هزمه و  رسکب   ) مهربإ و  ءای ) نودب  ءاه و  رسکب   ) مهاربإ و  ءای ) نودب  ءاه  حتفب   ) مهاربإ و  ماهاربإ ، و  میهاربإ ،

86 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

.درکن تساوخرد  دومنن و  لاؤس 

دوخ لیلخ  تهج  نیا  يارب  ار  میهاربإ  لج  زع و  يادـخ  هک : مالّـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  ترـضح  زا  ار ...  اـم  دـندرک  ثیدـح  - 3
.داتسرفیم دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  رایسب  هک  دینادرگ 

دنوادخ دومرفیم : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  مدینـش  تفگ  هک  يراصنالا  هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  ار  ام  دـندومن  ثیدـح  - 4
ار میهاربإ 
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هار يدایز  تفاسم  اـبیرقت  یهاـگ  دروخیمن و  اذـغ  ناـمهم  نودـب  هک   ) مدرمب نداد  اذـغ  ماـعطإ و  يارب  رگم  دـینادرگن  دوخ  لـیلخ 
«. 1  » دندوب باوخ  رد  مدرم  هک  اهبش  همین  رد  هصاخ  دناوخیم  رایسب  زامن  و  دنک ) ادیپ  نامهم  ات  تفریم 

نوچ هک : مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 5

______________________________

جایتحا ینعمب  تسا ) مال  دیدشت  ءاخ و  حتفب   ) هّلخ زا  قتـشم  دنکن و  یتسود  طیارـش  رد  یللخ  چیه  هک  دنیوگ  ار  یتسود  لیلخ  ( 1)
تقیقح نیا  رب  انب  تبحم ، تقادص و  تیاهن  نتشاد  رارـسأب و  ملاع  ینعمب  تسا ) مال  دیدشت  ءاخ و  مضب   ) هلخ زا  قتـشم  ای  و  رقف ، و 

زا سفن  يانغتـسا  تفع و  هجرد  تیاهن  اب  ترـضح  نآ  نوچ  و  ادـخب ، ریقف  جاتحم و  دـنمزاین و  یـصخش  زا  تسترابع  لیلخ  يانعم 
نآ ندش  لیلخ  ببـس  قوف  تایاور  و  دنداد ، لیلخ  بقل  ار  وا  دوب  هدیدرگ  هجوتم  لاعتم  يادخ  يوسب  طقف  هدـش و  عطقنم  نارگید 

دیدرگ راکشآ  شترضح  رد  هک  تافص  نیا  هعومجم  نوچ  تسین  فلتخم  تقیقح  رد  نکل  دیامرفیم و  لقن  فالتخاب  ار  ترـضح 
.دیسر یلاع  ماقم  نآب 

ار شترـضح  هکنآ  زا  شیپ  دینادرگ  دوخ  صاخ  هدنب  ار  ترـضح  نآ  دنوادخ  هک  هدش  تیاور  دیوگ : نیرحبلا  عمجم  رد  هک  نانچ 
لیلخ و  دیامن ، دوخ  لیلخ  ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  دینادرگ  شلوسر  و  دنادرگ ، لوسر  ار  وا  هکنآ  زا  لبق  دـینادرگ  یبن  و  دـنادرگ ، یبن 

ار وت  ًامامِإ ، ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  دومرف : شقح  رد  دـینادرگ  ماما  ار  وا  هک  یعقوم  و  دـیامن ، ماـما  ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  دـینادرگ  دوخ 
.مداد رارق  مدرم  يامنهار  اوشیپ و  ماما و 

، یمحرتسم همجرت  عئارشلا /  للع 
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87 ص : صنلا ،

ود و  ورـشوخ ، یناوج  تروصب  هک  یلاح  رد  دروآ ، توملا  کلم  ار  ندوب  لیلخ  تراشب  دـینادرگ  دوخ  لـیلخ  ار  میهاربإ  دـنوادخ 
لخاد تساوخ  ترـضح  نآ  نوچ  تخیریم ، نغور  بآ و  شرـس  زا  یئوگ ) هک  دوب  توارط  اب  ناـنچ   ) دوب و هدیـشوپ  دیفـس  ساـبل 

.دیآ یم  نوریب  هناخ  زا  وا  هک  دید  دوش  دوخ  هناخ 

یم دوخ  اب  ار  نآ  دـیلک  تسب و  یم  ار  هناـخ  برد  تفریم  نوریب  هناـخ  زا  تقو  ره  هک  يروطب  دوب  تریغ  اـب  رایـسب  ترـضح  نآ  و 
.درب

رد تسا و  هداتـسیا  هناخ  ناـیم  يدرم  دـید  دوشگ ، ار  برد  تشگزاـب و  نوچ  تسب ، ار  برد  تفر و  نوریب  يراـک  یپ  زا  يزور  و 
تحاران بلقنم و  تخـس  تفر و  ردـب  ياـج  زا  هک  يوحنب  دـمآ  شوجب  ترـضح  نآ  تریغ  لاـمج ، هجرد  اـهتنمب  نسح و  تیاـغ 

.هدومن نم  هناخ  لخاد  ار  وت  یسک  هچ  ادخ  هدنب  يا  تفگ : دیدرگ و 

.تسا هدومن  هناخ  لخاد  ارم  هناخ  يادخ  درکضرع :

: درکضرع یتسیک ، وت  نم ، زا  تسا  رتراوازس  قحأ و  هناخ  يادخ  دومرف :

يرما نینچ  يارب  تفگ  نم ، حور  ضبق  يارب  يا  هدـمآ  دوـمرف : دیـسرت و  درک و  تـشهد  تـشحو و  ترـضح  نآ  توـملا ، کـلم 
.مناسرب واب  ار  تراشب  نیا  هک  ما  هدمآ  هدینادرگ و  دوخ  لیلخ  ار  يا  هدنب  دنوادخ  هکلب  ما  هدماین 

نآ صاخ ، هدـنب  نآ  یئوت  تفگ  متـسه ، هدـنز  اـت  میاـمن  وا  تمدـخ  مناـسرب و ) واـب  ار  دوخ  مناوتب   ) دـیاش هدـنب  نآ  تسیک  دومرف 
.هدینادرگ دوخ  لیلخ  ارم  دنوادخ  دومرف  دمآ و  دوخ ) هجوز   ) هراس دزن  دیدرگ و  لاحشوخ  دنسروخ و  ترضح 

میهاربا ترـضح  يوسب  دـنوادخ  بناج  زا  هکئالم  نوچ  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار ...  ام  دـندرک  ثیدـح  - 6
دندمآ
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: دومرف دروآ و  اهنآ  دزنب  دومن و  خـبط  ار  نآ ) زا  یتمـسق  درک و  حـبذ   ) يا هلاسوگ  ناـشیا  يارب  طول ) ترـضح  موق  كـاله  يارب  )
دیئوگب دیروخب  دیهاوخ  نوچ  دومرف : ترضح  نآ  ار ، شتمیق  یئوگب  ات  میروخیمن ، دنتفگ  دیروخب ،

هَّللا مسب 

: دیئوگب دیوش  غراف  نوچ  و  میحرلا ) نمحرلا  : )
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هَّلل دمحلا 

ار وا  دنوادخ  هک  دراد  ار  نآ  قاقحتـسا  تسا و  راوازـس  تفگ : درک و  دندوب  رفن  هس  هک  دوخ  ناهارمهب  ور  لیئربج  نیملاعلا ) بر  )
برقم هتـشرف   ) دـنتخادنا شتآ  رد  ار  مـیهاربا  ترـضح  نوـچ  دوـمرف : مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  سپـس  دـنادرگ  دوـخ  لـیلخ 

و  ) تسه یتجاح  ار  وت  ایآ  میهاربا  يا  تفگ : دمآ و  یم  ریزب  هک  یلاح  رد  درک  تاقالم  ار  ترضح  نآ  اوه  رد  لیئربج  راگدرورپ )
یئادـخ و هدـنب  زجاع و  نم  دـننام  زین  وت  اریز   ) مرادـن یتجاح  چـیه  وتب  دومرف : منک ) شوماخ  ار  شتآ  منز و  رپ  کـی  یهاوخب  رگا 

(. تسا سب  ارم  وا  يرای  درب و  هانپ  دومن و  تجاح  ضرع  دیاب  واب  تسا و  رداق  هک  تسا  ادخ  طقف 

شتآ رد  ناـیدورمن )  ) ار میهاربا  ترـضح  هـک  یناـمز  دوـمرفیم : هـک  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  زا  ارم ...  دـندرک  ثیدـح  - 7
.میامنیم باذع  ار  وت  مسق  مدوخ  لالج  تزعب و  يدناسر  یتیذا  میهارباب  رگا  هک : شتآب  دومرف  یحو  لج  زع و  يادخ  دنتخادنا ،

تـشادن ترارح  یمرگ و  چیه  شتآ  زور  هس  ات  میهاربا ، رب  شاب  تمالـس  درـس و  هک : شتآب  دومرف  یحو  یلاعتقح  نوچ  دومرف : و 
.دشن مرگ  شتآ  ببسب  یبآ  هک  يروطب 

ضرع هک  ار  ع »  » میهاربا ترضح  لوق  دومنیم  ریسفت  هک  یعقوم  روفیط  دّمحم  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم  مداتسا  زا  مدینش  - 8
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نآب دومرف  رما  دـنوادخ  هک  تفگیم  ینکیم ) هدـنز  ار  اه  هدرم  هنوگچ  اـمنب  نمب  اراـگدرورپ   ) یتْوَْملا ِیُْحت  َْفیَک  ِینِرَأ  ِّبَر  هدومن :
: ترضح

تفر و وا  ترایزب  درک و  تکرح  یهلا ) روتسد  قبط   ) ترضح نآ  و  ار ، راکوکین  حلاص و  ناگدنب  زا  يا  هدنب  دنک  رادید  ترایز و 
هک تسه  يا  هدنب  ایند  رد  ار  ادخ  تفگ : هتـسیاش  هدـنب  نآ  ناشراتفگ ) نمـض  رد   ) و تفگ ، نخـس  وا  اب  دیـسر ) وا  دزنب  هک  یتقو  )

.هدینادرگ دوخ  لیلخ  ار  وا  تسمیهاربا و  شمسا 

.دنادرگیم هدنز  ار  هدرم  وا  يارب  ادخ  تفگ : تسیچ ، هدنب  نآ  هناشن  تمالع و  دومرف : ترضح  نآ 
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تهج نیدب  تسا ) میهاربا  زین  نم  مسا  نوچ   ) مشاب نم  میهاربا  نآ  دیاش  تفگ ) دوخ  اب  و   ) دومن رکف  درک و  مهوت  میهاربا  ترضح 
.دیامرف هدنز  وا  يارب  ار  هدرم  هک  درک  تساوخرد  لاعتم  يادخ  زا  تسا ) وا  دوخ  ایآ  هکنیاب  نیقی  يارب  )

دوش نئمطم  ملد  نآ ) هدهاشمب  ات   ) متساوخیم نکیل  مراد و  نامیا  درکضرع  يرادن ، ناگدرم ) ندش  هدنزب   ) نامیا ایآ  دیـسر : یحو 
دـشاب وا  هزجعم  ندـش  هدـنز  هدرم  هک  هدوب  نیا  ترـضح  نآ  دارم  هک  هدـش  هتفگ  و  « 1  » متـسه وـت  لـیلخ  نم  هک  دریگ  مارآ  مبلق  و 

لاؤس و ترـضح  نآ  و  دندومن ) زاربا  راهظا و  دوخ  نامز  عضوب  هبـسنلاب  کی  ره  و   ) دـنا هتـشاد  هزجعم  رگید  ناربمغیپ  هک  نانچمه 
ندینادرگ هدنز   ) لباقم رد  هک  دومرف  رما  ار  وا  زین  یلاعت  يادـخ  و  دـنادرگ ، هدـنز  وا  يارب  ار  هدرم  هک  دـنوادخ  زا  درک  تساوخرد 

«2  » دیامن حبذ  ار  لیعامسا  شرسپ  تفای  روتسد  هک  دوب  مد  نامه  و  دناریمب ، ار  يا  هدنز  وا  يارب  هدرم )

______________________________

تسین يدیدرت  کش و  ( 1)
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نانیمطا يارب  تساوخرد  نیا  هتشادن و  یبجعت  کش و  ناگدرم  ندش  هدنزب  نامیا  دنوادخ و  نتشاد  تردق  رد  میهاربا  ترضح  هک 
نادان مدرم  نآ  دننادب  و  دنیامن ، هدهاشم  مشچ  اب  ار  قح  تردق  دننک و  نیقی  دننیبب و  اهنآ  هک  هتـساوخیم ، ناگدـننک  هدـهاشم  بلق 

شتوبنب رارقا  هدیدرگ و  ثوعبم  ناشیا  يوسب  تسا و  ادـخ  ربمغیپ  یتسارب  هزجعم و  ياراد  یهلا و  درم  ترـضح  نآ  هک  تسرپ  تب 
.دنراذگب مدق  دوخ  یتخبشوخ  تداعس و  هارب  دنرادزاب و  یتسرپ  تب  زا  تسد  دنریذپب و  ار  شتوعد  دننک و 

ماـمت عاـمجا  هتـشذگ و  رتاوت  دـح  زا  هطوبرم  تاـیاور  هدوب و  لیعامـسا  ترـضح  هک  تسین  یکـش  حـیبذ  صخـش  عوضوم  رد  ( 2)
: هدومرف ترضح  نآ  دسریم و  لیعامسا  ترضحب  مالسا  ربمغیپ  بسن  تسیمالسا و  نیخّروم 

نیحیبذلا نبا  انا 

.شلصفالب هطساو و  الب  ردپ  هّللا  دبع  ترضح  مود  لیعامسا  ترضح  لوا  حیبذ ، ود  دنزرف  منم  ، 

: دیامرفیم یتیاور  نمض  رد  دیدج ) ط  - 151 - 1  ) یفاک لوصا  رد  و 

قاحسا حبذی  نا  میهاربإ  رمأ  و 

ترضح شیادیپ  رفـس  باـب 22  تاروت  رد  و  هدوب ، هیقت  شتهج  و  دـیامن ، حـبذ  ار  قاحـسا  شدـنزرف  هک  میهارباـب  درک  رما  ادـخ  ، 
.تسلیعامسا ترضح  حصا  اریز  تسا  تقیقح  فالخ  رب  اهنیا  و  هتشون ، حیبذ  ار  قاحسا 
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، یبآ غرم  و  سورخ ، و  سکرک ، و  سواط ، زا ، دنترابع  هک  ار  غرم  راهچ  دومرف  رما  شترـضحب  دنوادخ  هدرم ) ندش  هدـنز  يارب   ) و
هراـشاب و  ) ادـخ هک  صرح  یبآ  غرم  توهـش و  سورخ  لـما و  لوـط  سکرک  تسا و  اـیند  تنیز  سواـط  زا ) دارم   ) و دـیامن ، حـبذ 

راهچ نیا  یئامن  نوریب  دیاب  ددرگ  نئمطم  نمب و  دوش  هدنز  تبلق  يرادیم  تسود  رگا  دیامرفیم : هیانک )
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«. 1  » دوشیمن نئمطم  نمب  دشاب  تافص  نیا  یبلق  رد  رگا  اریز  دوخ ، بلق  زا  ار  تفص 

نآ لاحب  دوب  ملاع  هکنیا  اب  يرادن ، نامیا  ایآ  هک  دیـسرپ  میهاربا  زا  ادخ  هنوگچ  وا : زا  مدیـسرپ  دـیامرف ) هَّللا  همحر  قودـص  خیـش  )
.دراد لماک  نامیا  هک  تسنادیم  و  ترضح ،

نآ مهوم  رهاظ  تروصب  ینادرگیم ، هدنز  ار  هدرم  هنوگچ  نایامنب  نمب  ایادخ  تفگ : هک  ترضح  نآ  لاؤس  نوچ  تفگ : باوج  رد 
شترـضح زا  اجیب  لایخ  مهوت و  نیا  ات  تفرگ  رارقا  وا  زا  دـنوادخ  و  دـمآ ، یم  دـیدپ  وا  هراب  رد  ینامگدـب  هتـشادن و  نیقی  هک  دوب 

.دوش هئربت  وا ) قح  رد  ندرب   ) کش زا  ددرگ و  رود  وا  زا  تمهت  نیا  دوش و  لیاز 

هدومرف دومرفیم : هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 9

______________________________

یسلجم همالع  ما و  هدیدن  ار  یتیاور  نم  تسا و  وا  دوخ  رظن  قوذ  زا  هتفگ  اهغرم  تافص  هراب  رد  روفیط  دّمحم ...  هک  یتاریبعت  ( 1)
( تسین دامتعا  لحم  تسین و  ثیدحب  دنتسم  هروفیط  نبا  نانخـس  نیا   ) دیامرفیم بولقلا  هویح  رد  هتـشاد  یئالوط  دی  تایاور  رد  هک 
زا باب 385  رد  اهغرم  بلطم و  نیا  رد  قیقحت  و  میـشاب ، هتفاین  تسد  نآب  ام  هک  هدیـسر  وا  رظنب  دـیاش  یتیاور  هک  دوریم  لاـمتحا  و 

.هَّللا ءاش  نا  دیایب  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  نایب 
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کلم دیامن ، حور  ضبق  ار  میهاربا  ترضح  هک  دومرف  هدارا  لاعتم  يادخ  هک  ینامز  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  تسا 
: تفگ دش  رضاح  شتمدخب  نوچ  داتسرف ، وا  يوسب  ار  توملا 

میهاربإ ای  کیلع  مالسلا 

: دومرف ترضح  نآ  ، 

توملا کلم  ای  مالسلا  کیلع  و 

رایتخاب نم  حور  ضبق  يارب  يا  هدمآ  ایآ 
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ضبق تدوخ  رایتخاب  ار  وت  هک  ما  هدـمآ  تفگ : توملا  کلم  درک ) یهاوخ  حور  ضبق  ارم  رهقب  و   ) يا هدروآ  ارم  گرم  ربخ  ای  نم 
توملا کلم  دـناریمب ، ار  دوخ  لیلخ  تسود و  یتسود  يا  هدـید  ایآ  دومرف : ترـضح  نآ  ار ) قح  یعاد   ) نک تباجا  میامن و  حور 

وت لیلخ  هک  ار  هچنآ  يدینـش  یهلا  درکـضرع : داتـسیا و  دوخ  ماقم  فقوم و  رد  تشگرب و  دوبن ) زاجم  ای  تشادـن و  یباوج  نوچ  )
هکنیا اب  دـشابن ، شتـسود  ءاقل  رادـیدب و  لیام  هک  يا  هدـید  ار  یتسود  زگره  وگب  میهارباـب  درگرب و  دـمآ : باـطخ  تفگ ، میهاربا 
لوزن زا  سپ  توـملا  کـلم   ) ار دوـخ  تسود  ندوـمن  تاـقالم  دـشاب  بغار  لـیام و  درادـب و  تسود  هک  تسنآ  یقیقح )  ) تسود

(. امنب حور  ضبق  ارم  دومرف : دیدرگ و  گرمب  یضار  دش و  باجم  میهاربا  ترضح  بلطم ، نیا  ندرکضرع  نیمزب و 

درک دوخ  دهعب  افو  میهاربا  ترضح  دومرف : دنوادخ  هکنآ  تلع  موس  یس و  باب 

َمیِهاْربِإ َو  هدومرف : هک  ار  یلاعت  يادخ  لوق  دومرفیم  ریسفت  هک  یعقوم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  مردپ ...  ارم  درک  ثیدح  - 1
دناوخیم ار  اعد  نیا  ماش  حبص و  ره  رد  ترضح  نآ  هک  هدوب  نآ  شتهج  دومرفیم : دومن ) دوخ  دهعب  افو  میهاربإ   ) یَّفَو يِذَّلا 

ایلو هعم  ذختأ  رخآ و ال  اهلإ  هَّللا  عم  وعدا  ائیش و ال  هَّللاب  كرشا  تحبصأ ال  دومحم  یبر  تحبصأ و 

.دندیمان رکاش  هدنب  ار  ترضح  نآ  هک  دوب  مه  ببس  نیمهب  و  « 1»

______________________________

: اعدلا باتک  535 ج ) - 2  ) یفاک رد  ( 1)

اهلا هعم  وعدأ  و ال 

.هدناوخیم هبترم  هس  ار  اعد  نیا  ماش  حبص و  ره  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  ضرعتم  دشابیم و  ، 

92 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دومن نفد  هبعک  هناخ  يولهپ  ار  رجاه  دوخ  ردام  لیعامسا  ترضح  هکنآ  تلع  مراهچ  یس و  باب 

هک  ) هبعک هناخ  رانک  ار  رجاه  دوخ  ردام  لیعامسا  ترضح  دومرفیم : هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ار ...  ام  دندومن  ثیدح  - 1
هک دوب  مه  تلع  نیمهب  و  ددرگن ، لاـمیاپ  دوشن و ) یفخم   ) وا ربق  هک  دومن  نفد  تهج  نیا  زا  تسلیعامـسا ) رجح  هب  روهـشم  ـالعف 

«. 1  » تخاس دنلب  ار  وا  ربق 

اهنآ ندش  یلها  یگنوگچ  دندیمان و  دایج  ار  اهبسا  هکنآ  تلع  مجنپ  یس و  باب 

ات ناتـسبرع  نیمزرـس  رد  دندوب  یـشحو  یبرع  ياهبـسأ  هک  ربمغیپ ) يومع  رـسپ   ) سابع نب  هّللا  دبع  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدـح  - 1
وتب یجنگ  نم  هک : میهارباب  دومرف  یحو  یلاعت  يادخ  دنتخاس ، ار  هبعک  هناخ  مالّسلا  امهیلع  لیعامسا  میهاربا و  ترـضح  هک  ینامز 

(. تسا اهبسا  دایقنا  تعاطا و  نآ   ) و ما ، هدادن  وت  زا  شیپ  یسکب  هک  میامنیم  تیانع 
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ار نابـسا  دنتفر و  الاب  دـنتفگیم  دایج  ار  نآ  هک  هکم ) نیمزرـس  رد   ) یهوک رب  لیعامـسا  ترـضح  اب  ترـضح  نآ  یحو  نیا  زا  سپ 
يا ، ) مله الأ  اله  الأ  دنتفگ : دندیبلط و 

______________________________

دنشاب و اوقت  اب  هک  یتروص  رد  هطـساو  اب  هطـساو و  الب  هدازماما  ماما و  ربمغیپ و  ربق  طقف  مالـسا  رد  ربق  نتخاس  دنلب  عوضوم  رد  ( 1)
تـسا زیاج  دوش  بارخ  مه  رگا  و  داهن ، ناشیا  روبق  يارب  هناشن  راثآ و  تخاـس و  دـنلب  ناوتیم  ار  اـملع  ادـخ و  ناگدـنب  صاوخ  مه 

دئاز تخاس و  رتدنلب  نیمز  حطس  زا  زاب  تشگنا  راهچ  ردقب  ناوتیم  رما  يادتبا  رد  ار  مدرم  یقاب  روبق  و  نآ ، ندومن  ریمعت  نتخاس و 
.نآ ریمعت  تسهورکم  دش  بارخ  هنهک و  نامز  رورمب  رگا  تسهورکم و  نیا  رب 

93 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

عیطم و دندمآ و  ناشیا  دزنب  هکنآ  رگم  دنامن  یبسا  نیمزرس  نآ  رد  و  دیئایب ) نابسا 
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( دندمآرد رشب  فرصت  تحت  و   ) دندش یلها  دعبب  زور  نآ  زا  و  دندیمان ، دایج  ار  نابـسا  هک  دوب  ببـس  نیاب  و  دندیدرگ ، اهنآ  داقنم 
«. 1  » دنشاب ناشنابحاص  تبحم  دروم  هک  دنناهاوخ  ادخ  زا  هتسویپ  و 

تشاد تهارک  نآ  زا  البق  هکنیا  اب  دومن  گرم  يانمت  میهاربا  ترضح  هکنآ  تلع  مشش  یس و  باب 

ماشب دروآ  اجب  ار  جح  کسانم  لامعأ و  میهاربا  ترـضح  نوچ  هک  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  زا ...  مردـپ  ارم  درک  ثیدـح  - 1
.دومرف تلحر  ایند  زا  تشگزاب و 

يوـسب راـچانب  توـملا  کـلم  دوـمن  تهارک  راـهظا  ترـضح  نآ  دـمآ ، وا  حور  ضبق  يارب  توـملا  کـلم  هـک  دوـب  نـیا  شتلع  و 
.دراد تهارک  ندرم  زا  میهاربا  هک : درکضرع  تشگرب و  راگدرورپ 

______________________________

: هدومرفیم ترضح  نآ  هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  هک  یتیاور  دیامنیم  ار  بلطم  نیا  دییأت  و  ( 1)

لیعامسا مکیبا  ثاریم  اهنإف  لیخلا  اوبکرا 

.تسا لیعامسا  ترضح  امش  ردپ  ثاریم  اریز  اهبسا  رب  دیوش  راوس  ، 

و دیفـس ، هتـسویپ و  کیراب و  ياهنادـند  ياراد  هک  تسنآ  بوخ  بسا  هک  هدـش  تباث  يراطیب  ملع  رد  دـیوگ : مولعلا  فئارط  رد  و 
، يوم دروخ  نت و  کیراب  و  هداشگ ، اهـشوگ  نایم  رت و  شوگزارد  و  نهپ ، یناشیپ  و  هدیـشک ، خارف و  ینیب  و  رتزارد ، نیریز  ياهبل 

تسد دنرب  هلیوطب  ار  وا  نوچ  و  دهدن ، باوج  دونشب  ار  نابسا  يادص  نوچ  هک : تسنآ  دب  بسا  و  دشاب -، هایـس ، دنلب و  ياهمـس  و 
دهاوخ راک  شومارف  مدق  هایـس  بسا  و  دوش ، یم  روکبـش  مشچ  غاز  مشچ و  قرزا  و  دنادیمن ، انـش  یبسا  نینچ  دهن و  شیپ  ار  پچ 

دـش يواسم  یبسا  پچ  تسار و  هدند  رگا  دنراد و  پچ  ياه  هدـند  زا  رتدایز  تسار  يولهپ  رد  ناوختـسا  کی  اهبـسا  رتشیب  و  دوب ؛
واب یبسا  چیه  ندیود  رد 
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.دسریمن

94 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

_____________________________

ادخ شیپ  تجاح  تلذ و  راهظا  ینعی  نتـساوخ  ادـخ  زا  ندرک و  اعد  یگدـنب  تقیقح  هک  نادـب  دـیامرف : تامـسنلا  حـئاور  رد  ( 1)
: هدومرف هک  نانچ  درک  دهاوخن  انتعا  واب  ادخ  دیاینرب  لاعتم  دنوادخ  هاگردب  تنکسم  تلذ و  رد  زا  دنکن و  اعد  هدنب  رگا  تسندرب و 
هچ امـشب  ادخ  دوبن  امـش  ياعد  هبوت و - يراز و  هلان و  رگا - هک  وگب  دوخ  تماب  ام  لوسر  يا   ) ْمُکُؤاعُد َْول ال  یِّبَر  ْمُِکب  اُؤَبْعَی  ام  ُْلق 

: دنا هدومرف  هک  نانچ  تسکرش  دح  رد  ابیرقت  هدش و  هدرمش  رئابک  هلمج  زا  ادخ  ریغ  زا  تساوخرد  و  تشاد ) یئانتعا  هجوت و 

ادبأ هل  رفغی  الف  قلخلا  نع  لاؤسلا  الإ  هل  رفغی  هَّللا  لعل  نمؤملا  اهبکتری  بنذ  لک  نإ 

هـصالخ دش ، دهاوخن  هدیزرمآ  هک  مدرم  زا  لاؤس  رگم  ار  نآ  دزرمایب  ادـخ  هک  تسه  دـیما  نمؤم  دوش  بکترم  هک  ار  یهانگ  ره  ، 
تایآ حیرـصت  هب  هدوب  حودمم  لاعتم  دنوادخ  زا  لاؤس  و  هدیـسر ، لیزنت  یحو و  نداعم  زا  قلخ  زا  لاؤس  تمذم  رد  رایـسب  ثیداحا 
تـسا یـسک  مدرم  نیرتزجاع  دنا  هدومرف  و  ْمَُکل ، ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدا  هدومرف : هک  نانچ  هدش  رما  هکلب  رامـشیب  هرتاوتم  رابخأ  هینآرق و 

هچنآ عیمج  هک  تسنآ  تسین  نآ  رد  ههبش  يدیدرت و  هنوگ  چیه  هک  یتاققحم  تاملسم و  هلمج  زا  و  دشاب ، زجاع  ندرک  اعد  زا  هک 
نودـب هتـشذگ  ادـخ  ملع  رد  دـبأ و  ات  لزا  زا  یئزج  یلک و  زا  هدـنیآ و  هتـشذگ و  زا  دـنکیم  هدرک و  ادـیپ  دوجو  تروص  ملاـع  رد 

.تسملاع رد  همظنم  هطبترم  بابسا  للعب و  طونم  اهنآ  شیادیپ  دریگن و  هتفرگن و  تروص  طیاسو  بابسأ و 

نانچ
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تیاور و  تسا ، زیچ  نآ  ياضتقمب  يزیچ  ره  بابـسا  هک  تسنیا  تیاهن  ًابَبَـس ، ْیَـش ٍء  ِّلُک  ْنِم  ُهاْنیَتآ  َو  دـیامرفیم : یلاعت  يادـخ  هک 
شرافـس واب  هک  هدوب  ترـضح  نآ  یلبق  تاـمیلعت  رثأ  رد  دـینک : اـعد  درکـضرع  ترـضح  نآـب  هراـس  هک  تسنیا  رب  رعـشم  هک  قوف 

: هدومرفیم

.یهاوخب ادخ  زا  دیاب  ار  زیچ  همه 

95 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

.درک مهاوخ  ناحتما  وا  ببسب  ار  وت  ار و  یئاناد  ملاع و  رسپ  وتب  میامنیم  تیانع  مشخب و  یم  هک  واب : دومرف  یحو  لاعتم  يادخ 

لیعامسا ترـضح  ات  تشذگ  لاس  هس  تدم  دنزرفب )  ) تراشب زا  دعب  میهاربا  ترـضح  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  سپس 
.دیدرگ دلوتم 

يدرکیم بلط  ادخ  زا  رگا  دوبیم  وکین  هک  میهاربا  ترضحب  تفگ : هراس  زین  و 

96 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

.دیدرگیم ترشع  شیع و  اب  مأوت  ام  یگدنز  يدومنیم ، یگدنز  ام  اب  دشیم و  زارد  ترمع  تخادنایم و  ریخأت  ار  وت  گرم  هک 

ردق ره  بلطب  ار  رمع  یتدایز  هک  واب  دومن  یحو  یلاعت  قح  دومن ، رمع  لوط  تساوخرد  ادـخ  زا  هراس ) شهاوخب  انب   ) ترـضح نآ 
.منک اطع  وتب  ات  ینامب ) هدنز  هک   ) يرادیم تسود  یهاوخیم و  هک 

ار وـت  هک  بلطب  ادـخ  زا  تفگ : دـیدرگ و ) لاحـشوخ  مرخ و   ) هراـس هدوـمن ، یحو  نینچ  ادـخ  هک  داد  ربـخ  ار  هراـس  ترـضح  نآ 
.یئامن بلط  وا  زا  وت  هک  ینامز  ات  دناریمن 

یهاوخن وت  ات   ) دشاب نینچ  هک  دومرف : یحو  یلاعت  يادخ  و  درک ، تساوخرد  دـنوادخ  زا  دوب  هتفگ  هراس  هک  ار  هچنآ  ترـضح  نآ 
(. مناریمن ار  وت 

هدامآ یئاذغ  هدومرف  تیانع  تترضحب  ادخ  هک  تمعن  نیا  هنارکش  يارب  تفگ  هراس  دومن ، علطم  یحو  نیا  زا  ار  هراس  ترضح  نآ 
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.دنوش رضاح  وت  هرفس  رسب  هک  امن  توعد  ار  ناجاتحم  ارقف و  نک و 

درمریپ مدرم  نآ  نایم  رد  هک  درک  هدهاشم  دندش  رضاح  نوچ  درک ، توعد  ار  مدرم  دومن و  ایهم  یئاذغ  ترـضح  نآ  تهج  نیا  زا 
تشادرب و يا  همقل  درمریپ  نآ  و  دـیناشن ، هرفـس  راـنک  هتفرگ و  ار  وا  تـسد  یـصخش  هـک  تـسا  یتماـق  هدـیمخ  اـنیبان و  فـیعض و 

شتسد رمالا  رخآ  ات  درکیم  تکرح  پچ  تسار و  بناجب  يریپ  فعض و  ببـسب  دیزرل و  شتـسد  هک  دراذگ  دوخ  ناهدب  تساوخ 
تشادرب و ار  رگید  همقل  درمریپ  تشاذگ ، وا  ناهدب  ار  همقل  تفرگ و  ار  شتسد  دوب  وا  هارمه  هک  یصخش  نآ  دیبسچ ، شیناشیپ  هب 

.داهن شناهدب  تفرگ و  ار  شتسد  صخش  نآ  دروخ ، شنامشچ  هب  شتسد  هک  دراذگ  ناهد  رب  تساوخ 

نآ ببس  دیسرپ  دوب  درمریپ  هارمه  هک  یصخش  نآ  زا  و  درک ، وا  لاح  زا  بجعت  درکیم و  رظن  درمریپ  نآب  هتـسویپ  میهاربإ  ترـضح 
.تسیریپ یناوتان و  فعض و  رثا  رد  ینیب  یم  هک  ار  هچنآ  تفگ  ار ،

رتهب هچ   ) مدرگیم التبم  وا  دردب  دش و  مهاوخ  درم  ریپ  نیا  دننامه  موش  ریپ  دایز  منامب و  مه  نم  رگا  تفگ  دوخ  اب  میهاربا  ترـضح 
گرم تساوخرد  ما  هدشن  التبم  ات 

97 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

جایتحا ارم  هک  يدوب  هتـشون  نم  يارب  هکیلجأ  نامهب  ارم  ناریمب  ایادخ  تفگ : درک و  تساوخرد  ادـخ  زا ) رکف  نیا   ) زا سپ  میامن )
.مدرک هدهاشم  هک  هچنآ  زا  دعب  تسین  رمع  یتدایزب 

دندیمان نینرقلا  وذ  ار  نینرقلا  وذ  هکنآ  تلع  متفه  یس و  باب 

هک هفوک ) رد   ) دوب ربنم  يالاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  یتقو  هک : هتابن  نب  غبـصأ  زا  ارم ...  دندومن  ثیدح  مردـپ  دومرف 
تساوخ و اپب  ءاوکلا  نبا 
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: درکضرع

نآ هرقن ، زا  ای  دوب  ـالط  زا  وا  نرق  ود  هک  ارم  هدـب  ربخ  زین  و  هاـشداپ ، اـی  دوب  ربمغیپ  هک  نینرقلا  وذ  زا  ارم  هدـب  ربخ  نینمؤملا  ریمأ  اـی 
هتـسیاش و  دهاز ) دباع و  و   ) حلاص هدـنب  هکلب  هرقن  زا  هن  دوب و  الط  زا  هن  وا  نرق  ود  هاشداپ و  هن  دوب و  ربمغیپ  هن  هک : دومرف  ترـضح 
تعاطاب ار  مدرم  ار و  ادـخ  درک  يرادربنامرف  تعاـطا و  تشادـیم و  تسود  ار  وا  مه  ادـخ  تشادـیم و  تسود  ار  ادـخ  هک  دوب  يا 

هفئاـط و و   ) موق هک  دوـب  نیا  دـنتفگ  نینرقلا  وذ  ار  وا  هکنآ  تهج  و  دوـمرف ، يراـی  ار  وا  مه  دـنوادخ  و  دوـمنیم ، توـعد  دـنوادخ 
یتدم تسکش و  شرس  فرطکی  هک  يروطب  دندز  ار  وا  دندربن و  ار  وا  نامرف  شموق  نکل  دناوخیم و  ادخ  تعاطاب  ار  دوخ  هریشع )
توعد ادـخ  تعاطاب  زاب  ار  اهنآ  تشگرب و  ناشیا  يوسب  زور  دـنچ  زا  سپ  دومن و ) ار  دوخ  رـس  هجلاعم   ) دـش و بئاغ  اهنآ  رظن  زا 
نینرقلا وذ  دننام  مه  ناملسم  مدرم  امـش  نایم  رد  و  دش ، هتـسکش  وا  رـس  رگید  فرط  هک  يوحنب  دندز  ار  وا  رگید  راب  شموق  دومن ،

«. 1  » تسه

______________________________

هتساوخ رارصا  راشف و  اب  یضعب  دننادیم و  یمور  ردنکـسا  ار  وا  یـضعب  هک  ییاج  ات  دنا  هتفگ  رایـسب  نخـس  نینرقلا  وذ  هراب  رد  ( 1)
دیدش و فالتخا  نوچ  و  دنا ، هدومن  قیتع  دهع  بتک  یتشترز و  نیئآب  هیکت  تسا و  ریبک  شروک  نینرقلا  وذ  دـنیامن : تباث  هک  دـنا 
مدرک و افتکا  دنا  هدومن  لقن  هر )  ) قودص خیش  موحرم  ام  داتسا  هک  یتیاورب  يراددوخ و  نآ  لیـصفت  حرـش و  زا  راچانب  تسا  دایز 

ارم
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.تسین یبهذم  جاتحی  ام  وزج  نآ  نتسناد  اریز  تسا ، سب  نیمه 

كرابم دوجو  دارم  تسه ، نینرقلا  وذ  دننام  مه  ناملـسم  مدرم  امـش  نایم  رد  هدومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  هکنیا  و 
یکی قدـنخ و  گـنج  رد  نوعلم  ّدو  دـبع  نب  ورمع  تبرـض  یکی  دـندز : تبرـض  هبترم  ود  ترـضح  نآ  رـس  رب  اریز  تسناـشدوخ ،

ار بلطم  نیا  هک  یعقوم  نوچ  هدوب  ترـضح  نآ  یبیغ  راـبخا  زا  هلمج  نیا  و  نوعلم ، مجلم  نبا  نیرخـآلا  نیلوـالا و  یقـشأ  تبرض 
.دوب هدماین  دورف  ترضح  نآ  رس  رب  مجلم  نبا  تبرض  زونه  دومرف 

یـسک نامز  نآ  رد  هک  يروطب  دوب  موجن  ياملع  دمآرـس  زا  یکی  ردنکـسا  ردپ  هک  دـسیونیم : نرق ) تغل  رد   ) نیرحبلا عمجم  رد  و 
مباوخیم و یکدـنا  ما  هدیـشک  یباوخیب  ما و  هدـش  هتـسخ  رایـسب  تفگ  دوخ  رـسمه  هب  یبـش  درک ، ینـالوط  رمع  دوـبن و  شدـننامه 
هک نک  رادیب  ارم  درک  عولط  ار - نآ  ياج  داد  ناشن  واب  و  نامسآ - ياجنآ  زا  يا  هراتس  هک  یتقو  نک  نامـسآب  هاگن  شاب و  بظاوم 

.دیباوخ و  دنامب ، هدنز  ایند  رخآ  ات  هک  ددرگ  دلوتم  يدنزرف  ات  موش  رتسب  مه  وت  اب 

رادیب ار  دوخ  رهوش  دومن ، عولط  هک  یعقوم  ات  دش  هراتس  نآ  عولط  رظتنم  دینش و  ار  اهنآ  يوگتفگ  وا  رسمه  رهاوخ  قافتا  بسح  رب 
تقو هک  درک  هدهاشم  دش  رادیب  باوخ  زا  هک  ردنکـسا  ردپ  و  دیدرگ ، هلماح  رـضخب  دـندش و  رتسبمه  تفگ و  واب  ار  هصق  دومن و 

ار وت  مدرک  ایح  تفگ  يدرکن ، رادیب  ارم  ارچ  تفگ  دوخ  نزب  مشخ  لامک  اب  هتشذگ ، دوخ  لحم  زا  هدومن و  عولط  هراتس  هتشذگ و 
دوب لاس  لهچ  تدم  تفگ  ردنکسا  ردپ  میامن ، رادیب 
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وت اـب  دـیامنیم و  عولط  يرگید  هراتـس  تعاـس  نیمه  رد  نکیل  و  يدرک ، عیاـض  ارم  تمحز  رمع و  وت  مدوـب و  هراتـس  نیا  رظتنم  هک 
و دریگب ، دوخ  تردـق  هضبقب  ار  ایند  دوش و  یم  نیمز  برغ  قرـش و  ناطلـس  هک  دـش  یهاوخ  هلماح  يدـنزرفب  وت  موشیم و  رتسبمه 

کی رد  ردنکسا  رـضخ و  دیدرگ و  دلوتم  ردنکـسا  دش و  رتسب  مه  دوخ  نز  اب  دومن و  عولط  وا  رظن  دروم  هراتـس  هک  دیـشکن  یلوط 
.دندش دلوتم  بش  کی  رد  دنتفرگ و  رارق  ردام  محر  رد  بش 

.دیامنیم لقن  نومضم  نیمهب  بیرق  رابخالا  ئلآل  رد  و 

98 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دندیمان هریغ  رذآ و  نابآب و  ار  دوخ  ياههام  مجع  هکنآ  تهج  سر و  باحصأ  ار  سر  باحصأ  هکنآ  تلع  متشه  یس و  باب 

زور هس  ناضمر ) هام  رد   ) هک مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  زا  دوخ  مارک  ءابآ  زا  اضر  ترـضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدـح  - 1
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ترضح  هکنآ  زا  شیپ 

99 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

زا ارم  هدب  ربخ  نینمؤملا  ریمأ  ای  درکـضرع : دـمآ و  ترـضح  نآ  تمدـخ  ورمع  مانب  میمت  ونب  هلیبق )  ) فارـشأ زا  يدرم  دوش  دـیهش 
ایآ و  هدوب ، یسک  هچ  نانآ  هاشداپ  و  هدوب ، تکلمم  نیمزرس و  مادک  رد  ناشیا  ياهلزنم  دنا و  هدوب  ینامز  هچ  رد  هک  سر  باحـصا 

فـصو منیب  یم  اریز  دندیدرگ ) كاله  هک  دش  هچ  و   ) دندش كاله  يزیچ  هچب  و  هدینادرگ ، ثوعبم  اهنآ  يارب  يربمغیپ  دـنوادخ 
یگدنز لاح و  یگنوگچ  نامز و  خیرات  نکیل  و  ُدوُمَث ) ِّسَّرلا َو  ُباحْـصَأ  ٍحُون َو  ُمْوَق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَک  دیامرفیم : هک   ) نآرق رد  ار  اهنآ 

(. ما هدینشن  مه  یسک  زا  و   ) منیب یمن  هدشن و ) رکذتم   ) ار ناشیا 

ار نآ  یسک  وت  زا  شیپ  هک  نم  زا  يدیسرپ  ار  یبلطم  دومرف  ترضح  نآ 
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هیآ چیه  ورمع : يا  دنک ) لقن  نم  زا  هکنآ  رگم   ) داد دهاوخن  ربخ  اهنآ  لاوحا  زا  ار  وت ) ریغ  و   ) وت یسک  نم  زا  دعب  و  دوب ، هدیـسرپن 
رد منادـیم  وکین  و  هدـش ، لزاـن  هچ  يارب  اـجک و  رد  منادـیم  نآ و  ریـسفت  زا  مراد  لـماک  عـالطا  نم  هکنآ  رگم  تسین  نآرق  رد  يا 

دوخ كرابم  هنیـسب  هراشا  هاگنآ  هدـیدرگ ، لزان  زور  بش و  زا  تقو  هچ  منادـیم  و  ناـبایب ، اـی  هدوب  رهـش  و  هوک ، رد  اـی  هدوب  ارحص 
دیاب هنافسأتم   ) نکیل تسه و  رایسب  ملع  ناکم  نیا  رد  دومرف : دومن و 

100 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

زا دنا و  هدیسرپن  نم  زا  ار  تایآ  ینعم  صصق و  ارچ   ) دنوش نامیـشپ  هک  دشاب  دوز  و  دنتـسه ، كدنا  نآ  ناهاوخ  نیبلاط و  میوگب )
.تفای دنهاوخن  ارم  رگید  موریم و ) ناشیا  نایم  زا   ) نوچ دنا ) هدرکن  هدافتسا  نم  ملع 

تخرد نآ  و  دندیتسرپیم ، دنتفگیم  تخرد  هاش  ار  نآ  هک  يربونص  تخرد  دنا  هدوب  یموق  هک : تسنآ  ناشیا  هصق  یمیمت  ردارب  يا 
( ناـشود باـشود ، بآ ، نشور  بانـشور ،  ) باـشور ار  نآ  هک  يا  همـشچ  راـنک  رد  دوب  هدوـمن  سرغ  هتـشاک و  حوـن  نب  ثفاـی  ار 

هک دنتفگ  سر  باحصا  تهج  نادب  ار  ناشیا  و  دوب ، هدمآ  نوریب  حون  ترضح  يارب  نافوط  زا  دعب  همشچ  نآ  و  دنا ، هتفگیم 

( مهیبن اوّسر  )

و دـنا ، هتـسیزیم  دواد  نب  نامیلـس  ترـضح  نامز  زا  دـعب  مدرم  نیا  دـندومن و  روگ  رد  هدـنز  ار  دوخ  يوسب ) هدـش  ثوعبم   ) ربمغیپ
رد و  دندیمان ، سر  باحصأ  رهن : نآ  مانب  ار  نانآ  دندیمانیم و  سر »  » ار نآ  هک  قرشم  دالب  رد  يرهن  رانک  رد  دنتـشاد  رهـش  هدزاود 

مدرم عامتجا  رظن  زا   ) نیمز رد  دوب  رهن  نیرتگرزب  نامز  نآ 
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اهنآ ياهرهش  یماسا  دوبن و  ناشیا  ياهرهش  زا  رت  تمعنرپ  رتدابآ و  رتگرزب و  يرهش  هتشاد و  یئاراوگ  نیریش و  یبآ  و  ینادابآ ) و 
: هدوب رارق  نیا  زا 

نیرتگرزب و  « 1  » رویرهش درویرهـش ) ، ) رهم ریت ، دادرم  دادرخ ،)  ) دادرمأ تشهب ، يدرا  نیدرورپ ، رادنفـسا ، نمهب ، يد ، رذآ ، نابآ ،
تختیاپ هک   ) رادنفسا اهنآ : رهش 

______________________________

زورما ار  رهن  نآ  و  دنا ، هدوب  نامیلس  ترضح  زا  شیپ  سر  باحصأ  هک  دیامنیم  لقن  یبلعث  سئارع  زا  راحب  رد  یـسلجم  همالع  ( 1)
رد دریگیم و  همشچرس  ریغص  يایسآ  قرشم  زا  تسا و  رتمولیک  دصتشه  نآ  لوط  دنمانیم ، نیـس ) دیدشت  ءار و  هزمه و  حتفب   ) سرأ

یتسرپاتکی رد  و  هتفرگ ، رارق  يوروش  ناریا و  زرم  رد  رهن  نیا  رتشیب  تمـسق  و  دزیریم ، ایردب  جاغآ  لزق  جـیلخب  رزخ  يایرد  برغم 
.هدش هدرب  مان  ایتیئاد »  » مانب اتسوأ  باتک  رد  دیوگ 

ریاس فیدر  رد  سوجم و  ار  اهنآ  نآرق  رد  دنوادخ  و  تشترز » وشآ  تش   » مانب دنا  هدوب  یناریا  ربمغیپ  ناوریپ  وزج  سر  باحصأ  و 
َْتبَّذَک دـیامرفیم : َسوُجَْملا و  يراصَّنلا َو  َنِیِئباَّصلا َو  اوُداه َو  َنیِذَّلا  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  دـیامرفیم : دـنکیم و  رکذ  باتک  لها  ياهتما 
دندوب سر  رهن  رانک  هک  یمدرم  حون و  موق  امش  نامز  مدرم  نیا  زا  شیپ  مالسا  ربمغیپ  يا  ُدوُمَث ، ِّسَّرلا َو  ُباحْصَأ  ٍحُون َو  ُمْوَق  ْمُهَْلبَق 

.دندرک بیذکت  ار  دوخ  ناربمغیپ  دومث  موق  و 

دندینازوس ار  نآ  نکیل  دنتشاد  یباتک  دنا و  هتشاد  يربمغیپ  اهـسوجم  هک  تسا  ربخ  رد  دیوگ : سجم  تغل  رد  نیرحبلا  عمجم  رد  و 
بآ رصانع : راهچب  و  کین ، رادرک  کین ، راتفگ  کین ، هشیدنا  زا : هدوب  ترابع  تشترز  یلک  تاروتـسد  و  دنتـشک ، ار  ربمغیپ  نآ  و 

.هتشاد هجوت  شتآ ، داب و  كاخ و  و 

یتسرپاتکی رد  و 
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دوریم رامـشب  ادزم  اروهأ  راونا  تایلجت  رهظم  تسیمارگ و  كاپ و  تعیبط  رگید  رـصانع  دننام  میدق  نایناریا  هدیقع  رد  شتآ  دیوگ :
دـندرکیم و نـشور  شتآ  دوـخ  ياـه  هدکـشتآ  دـباعم و  رد  دنتـشاد و  یـصوصخم  هجوـت  نآـب  تبـسن  هـک  تسظاـحل  نـیمه  زا  و 

.تسلوادتم نایتشترز  نایم  رد  العف  دشابیم  ام  ناکاین  راگدای  هک  لمع  نیا  دوش ...  شوماخ  دنتشاذگیمن 

کین و هشیدنا  رهظم  هک  تسا  یـسدقم  هتـشرف  ادزم و  اروها  هدیرفآ  نیتسخن  نمهب ، دسیونیم : ینـسیدزم  غورف  باتک و  نامه  رد  و 
لالج هاگـشیپب  ار  تشترز  وشآ  تش  حور  باوخ  رد  و  تسا ، وا  اـب  دـنمدوس  ناروناـج  يرادـهگن  تسا و  دـنوادخ  یئاـناد  درخ و 

ءاه واو و  مضب   ) هنموهو اتسوأ : رد  نمهب و  یسراف  رد  و  دنپـساشمأ ، نیمود  و  درک ، یئامنهار  ءاز ) نوکـس  میم و  حتفب   ) ادزم اروها 
: دنیوگ نموهو  يولهپ : نابزب  و  نون ) میم و  حتف  و 

هزمه و حتفب   ) هتشیهواشأ اتـسوأ : رد  ار  هملک  نیا  و  دنپـساشمأ ، نیموس  یتسرد و  يوقت و  سدقت و  رهظم  هتـشرف  مان  تشهب : يدرا 
.دنیوگ ءات ) حتف  ءار و  نوکس  هزمه و  حتفب   ) هتشیهو هترأ  يولهپ : رد  و  ءات ) حتف  نیش و  نوکس  واو و 

حتفب  ) هیریئوارتشخ اتـسوأ : رد  هملک  نیا  و  ناهج ، لک  هدـننیرفآ  تنطلـس  ینامحر و  تردـق  رهظم  دنپـساشمأ و  نیمراهچ  رویرهش :
.هدش تبث  رویرتشخ  يولهپ  رد  و  واو ) حتف  ءات و  نوکس  نیش و  ءاخ و 

: اتسوأ رد  دنپساشمأ و  نیمجنپ  عضاوت و  ملح و  تبحم و  هقالع و  رهظم  ذمرادنفسا :

هتـشون میم ) حتفب   ) تمرادنپـس يولهپ  رد  و  ءای ) رـسک  میم و  حتف  هدودـمم و  هزمه  ءات و  حـتف  ءاپ و  نیـس و  رـسکب   ) یتیئمرآ هتنپس 
.هدش

و لامک ، تداعس و  رهظم  دنپساشمأ و  نیمشش  دادروخ :
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رد ینادواج و  لماکت و  ریس  نیرخآ  رهظم  دنپـساشمأ و  نیمتفه  دادرمأ : هدش  هدرب  مان  تادروخ  يولهپ  رد  تاتوروئه و  اتـسوأ : رد 
: اتسوأ

: هدیدرگ تبث  میم ) رسکب   ) تادرمأ يولهپ : رد  و  ءار ) میم و  رسک  هزمه و  حتفب   ) تاترمأ

باتک اب  دراد  یقرف  كدـنا  تسا و  هدومن  ادـها  هدـنب  نیاب  نارهت  نایتشترز  نمجنا  هک  یتسرپاـتکی  باـتک  زا  دوب  يرـصتخم  نیا  و 
یقرواپ هحفـص 64 و  نتم  رد  هک  یعوضوم  و  هدـش ، هتـشون  قوـف  عوـضوم  رد  یلـصفم  حرـش  باـتک  ود  ره  رد  ینـسیدزم و  غورف 
دننکیمن ار  جاودزا  نانچنآ  اهنآ  مامت  هک  دوش  یم  مولعم  اهباتک  تارابع  زا  یضعب  قایس  زا  نکیل  دنراد و  راکنا  تشذگ  هحفص 67 

: دنا هدش  هقرف  داتفه  تشترز  تلم  لحن  للم و  رد  یناتسرهش  نایب  قبط  و  دنهدیم ، ماجنا  هک  دنتسه  ناشیا  هقرف  دنچ  ای  کی  و 

.تسین هدوبن و  یلکب  یلمع  نینچ  الصا  سپ  دنرکنم  اهنیا  نوچ  و  هناخ ، نوردب  دنرتاناد  هناخ  لها  تفگ : ناوتیمن  نیا  رب  انب 

101 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

- شراف  ) شرای نب  ربولاغ ) روباع -  ) روباغ نب  ذوکرب )  ) ذوکرت شمـسا : هتـشاد و  نکـسم  رهـش  نآ  رد  ناشیا  هاـشداپ  هدوب و  اـهنآ )
.هدوب مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  نامز  نوعرف  ناعنک ، نب  دورمن  نب  براس ) براش -  ) نزاس نب  شون ) شداپ -

102 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

يرهن دندوب و  هتشاک  ار  ربونص  نآ  هقاس  مخت و  رگید  ياهرهش  رد  و  هدوب ، رهش  نیا  رد  ربونص  یلصا  تخرد  سر و  بآ  همـشچ  و 
يراج گرزب  ربونص  ياپ  رد  هک  يا  همشچ  زا 

103 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

ياهرهن همشچ و  بآ  و  دندوب ، هدش  گرزب  نهک و  یناتخرد  زین  اهنآ  دندوب و  هدرب  دوب 

همحرلا هیلع  قودص  عیارشلا  للع  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 139 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا دـنتفگیم  دـندیماشآ و  یمن  بآ  نآ  زا  دندرمـشیم و  مارح  تاناویح  دوخ و  رب  دـندوب  هدومن  يراج  گرزب  همـشچ  زا  هک  رگید 
بآ نآ  زا  یسک  ره  و  دیامن ، صقان  نایادخ  یگدنز  هیامرس  زا  یسک  تسین  راوازس  تسا و  ام  نایادخ  یناگدنز  هیام  ببس و  اهبآ 

.دنتشکیم دنتسنادیم و  لتقلا  بجاو  ار  وا  دیشونیم 

تاناویحب دندروخیم و  دشیم ) دراو  دوب  ندروخ  صوصخم  هک  کچوک  ياهرهن  هب  و   ) تشذگیم گرزب  همـشچرس  زا  بآ  نوچ  و 
.دندادیم دوخ 

شیپ دـندشیم  عمج  رهـش  نآ  لها  دـندوب و  هداد  رارق  دـیع  ار  زور  کی  اهرهـش  نآ  زا  رهـشکی  رد  لاس  ياـههام  زا  یهاـم  ره  رد  و 
هدیـشک اهـشقن  اـهتروص و  ماـسقا  عاونا و  هک  دندیـشکیم  ریرح  زا  يا  هدرپ  تخرد  يورب  دوـب و  رهـش  نآ  رد  هک  يربونـص  تخرد 

دنلب اوه  رد  اهینابرق  نآ  راخب  دود و  نوچ  دندزیم ، شتآ  ینابرق  ناونعب  تخرد  نآ  يارب  دـندروآ و  یم  واگ  دنفـسوگ و  و  دـندوب ،
دندرکیم يراز  عرضت و  دنتسیرگیم و  دنداتفا و  یم  هدجسب  تخرد  نآ  يارب  زا  همه  دیدرگیم  لئاح  نامـسآ  ناشیا و  نایم  دشیم و 

(. درذگرد اهنآ  تاریصقت  زا  و   ) ددرگ دونشوخ  ناشیا  زا  هک  دندومنیم  تساوخرد  و 

تقیقحب و یپ  دـنوش و  هارمگ  اوـغا و  هکنآ  يارب  دنتـسه  رـشب  ياـیند  نـید و  تداعـس و  نمـشد  هناـگی  هـک  نیطایـش  زا   ) یناـطیش
: هک درکیم  دایرف  یلفط  يادص  دننام  تخرد  قاس  زا  دادیم و  تکرح  ناکت و  ار  تخرد  ياهخاش  دمآ و  یم  دنربن ) یسانشادخ 

هدش هارمگ   ) مدرم نآ  دشاب  نشور  امـش  ناگدید  داش و  امـش  ياهرطاخ  مدـش ، دونـشوخ  یـضار و  الماک  امـش  زا  نم  ناگدـنب  يا 
بارش دنتشادیمرب و  هدجس  زا  رس  دندینش ) یم  ار  ادص  نیا  نوچ 
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نآ ياپ  رد  زور  هنابـش  کی  دـنتخاونیم و  ار ) نامز  نآ  هلومعم   ) رگید ياهزاس  عاونا  جنـس و  فد و  دـندزیم و  تسد  دندیـشونیم و 
.دنتشگیم زاب  دوخ  ياههاگیاجب  سپس  دندوبیم و  لوغشم  بعل  وهلب و  تخرد 

نآ مان  رابتعاب  دندیمان  هریغ  رذآ و  نابآب و  ار  دوخ  ياههام  یماسا ) هنکما  مایا و  نیا  دوب  دای  راختفا و  ناونعب   ) مجع ببـس  نیمهب  و 
.اهرهش

104 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

گرزب رهش  دیع  نوچ  و  تسنابآ ) رهش  دیع  هام  نابآ  لوا  زور   ) تسا رهـش  نالف  دیع  نیا  دنتفگیم  دوب  يرهـش  دیع  هک  یهام  ره  و 
همـشچ گرزب و  ربونـص  تخرد  شیپ  دندمآ و  یم  رهـش  نآب  دوخ  ياهرهـش  زا  ناشیا  نز ) درم و   ) گرزب کچوک و  دشیم  ناشیا 

زا دندزیم و  تخرد  نآ  کیدزن  دوب  هدـش  میـسرت  شقن و  نآ  رب  اهتروص  عاونا  مشیربا و  زا  هک  يا  همیخ  دـندشیم و  رـضاح  یلـصا 
همیخ نآ  جراخ  زا  و  دوب ، اهرهـش  نآ  زا  یکی  لـها  صوصخم  یهاـگرد  ره  هک  دـندوب  هدرک  ررقم  هاـگرد  هدزاود  همیخ  نآ  يارب 

دـندوب و هدرب  رگید  ناـتخرد  يارب  زا  هچنآ  ربارب  نیدـنچ  دـندروآ  یم  تـخرد  نآ  يارب  اـهینابرق  دـندرکیم و  هدجـس  ربونـص  يارب 
.دندومنیم ینابرق 

اهدعو تفگیم و  نخـس  ناشیا  اب  يدنلب  يادص  اب  تخرد  نآ  نایم  زا  دادـیم و  تکرح  ار  تخرد  نآ  دـمآ و  یم  نوعلم  ناطیـش  و 
اهدیون ینارماک  تورث و  تسایر و  ماقم و  جواب  ندیسر  مّرخ و  شوخ و  یگدنزب  و   ) تخاسیم راودیما  ناشیوزرآ  لامآب و  دادیم و 

.تخاسیم راودیما  دندوب  هدینادرگ  راودیما  ناتخرد  نآ  زا  رگید  نیطایش  هچنآ  ربارب  نیدنچ  ار  ناشیا  و  دادیم )

رورس و زا  دنتشادیمرب و  هدجس  زا  رس  سپ 
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.دندیدرگیم شوهدم  هک  دندشیم  لوغشم  زاس  بعل و  وهل و  برط و  بارش و  ندروخب  یلاحشوخ 

.دنتشگیمرب دوخ  ياه  هناخ  اهرهشب و  سپس  دنتشاد و  لاغتشا  هّیور  نیمهب  زور  هنابش  هدزاود  و 

لیئارسإ ینب  ناربمغیپ  زا  ار  يربمغیپ  دومرف  ثوعبم  لاعتم  يادخ  دیشک  لوط  رایسب  ار  ادخ  ریغ  نانآ  ندیتسرپ  ناشیا و  رفک  نوچ  و 
شتسرپ هب  دنامب و  اهنآ  نایم  رد  ینالوط  یتدم  ناشیا و  يوسب  مالّسلا  مهیلع  بوقعی  نب  ادوهی  نادنزرف  زا  ناوفص ) نب  هلظنح  مانب  )

ورف یهارمگ  تلالض و  رد  رایسب  مدرم  نآ  دید  ترضح  نآ  دندرکن ، ار  ترضح  نآ  يوریپ  نکیل  دومن و  توعد  وا  تدابع  ادخ و 
دیع ماگنه  دنرادن و  یهجوت  دوخ  دشر  حالـصب و  دنوشیمن و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  دـنیامن و  یمن  ار  وا  حـیاصن  لوبق  دـنا و  هتفر 

زا ریغب  وت  ناگدنب  نیا  ایادخ  تفگ  درک و  تاجانم  یلاعت  يادخ  اب  دیسر ، ارف  ناشیا  گرزب 

105 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

.دننیبیمن يررض  عفن و  نآ  زا  هک  دنتسرپ  یم  ار  یتخرد  دننکیمن و  رایتخا  ار  يرگید  رما  وتب  ندش  رفاک  نم و  بیذکت 

نیرفن  ) امنب ناشیاب  ار  دوخ  طلـست  تردـق و  ینک و  کشخ  دنتـسرپ ) یم  هک   ) ار ناشیا  ناتخرد  همه  دراد ) ار  نآ  ياج   ) نیا رب  اـنب 
نایم رد  یتشحو  هتخیر ) اهنآ  ياهگرب  و   ) هدش کشخ  ناتخرد  مامت  هک  دندید  دش  حبص  نوچ  دیسر ) تباجا  فدهب  ترـضح  نآ 

ام نایادخ  يارب  دنکیم  نیمز  نامـسآ و  يادخ  يربمغیپ  يوعد  هک  يدرم  نیا  دـنتفگ  يا  هقرف  دـندش ، هقرف  ود  دـش و  رادـیدپ  اهنآ 
.دزاس هجوتم  دنادرگب و  شدوخ  يادخ  يوسب  دوخ  نایادخ  زا  ار  ام  هک  تسا  هدرک  وداج  رحس و 

نایادخ هکلب  دنتفگ  رگید  هقرف  و 
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ار ام  دـنکیم و  یئوگدـب  تمذـم و  دـیوگیم و  ار  ناـشیا  بیع  درم  نیا  هک  دـندید  نوچ  دـنا  هدرک  بضغ  مشخ و  اـم  یماـمت  رب  اـم 
.شراتفگ زا  میراد  یمنزاب  ار  وا  مینکیمن و  لمع  نیا  زا  عنم  ار  وا  ام  دیامنیم و  توعد  ناشیا  ریغ  تدابعب 

مـشخ بضغب و  دوخ ) نایادخ  يرای  رطاخ و  يارب   ) ام ات  دـنا  هدومن  ناهنپ  ار  دوخ  یمّرخ  يزبس و  توارط و  نسح و  ببـس  نیاب  و 
.میریگب دراد ) رگید  يادخ  يوعد  هک   ) درم نیا  زا  ماقتنا  میئآ و 

ردقب دندومن  لصتم  رگیدکیب  دنتخاس و  هلولب  هیبش  یئاهزیچ  ترـضح و  نآ  لتق  رب  دندومن  قافتا  عامتجا و  دنداد و  يأر  همه  سپ 
دندنک یهاچ  دنتفر و  نآ  نایم  رد  دندرک و  یلاخ  ار  نآ  نایم  ياهبآ  دیـسر و  رعقب  ات  دـندرب  ورف  نآ  رد  گرزب و  همـشچ  نآ  قمع 

ار شفارطا  دندراذگ و  هاچ  هناهد  يورب  گرزب  یگنس  دندنکفا و  هاچ  نآ  رد  ار  یهلا  ربمغیپ  نآ  و  رتشیب ) یمک  ای  رتم  کی  لوطب  )
هک دـنوش  دونـشوخ  یـضار و  ام  زا  ام  نایادـخ  هک  میراودـیما  نونکا  دـنتفگ : دـندروآ و  نوریب  بآ  زا  ار  اـه  هلول  دنتـسب و  مکحم 

دیاش ات  میدرک  روگب  هدنز  ار  وا  گرزب  ربونص  تخرد  ریز  رد  و  دومنیم ، عنم  ار  ام  ناشیا  تدابع  زا  هک  ار  یسک  نآ  میتشک  دندید 
دندوب مّرخ  زبس و  هک  نانچ  مه  دننادرگزاب  ام  يارب  ار  دوخ  يزبس  توارط و 

106 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

هک ار  دوخ  ربمغیپ  هلان  يادص  دندینش  یم  دندنام و  همشچ  رانک  زور  نآ  رد  ربخ ) یب  ادخ  زا  لهاج و  هارمگ و   ) مدرم نآ  یمامت  و 
درکیم و تاجانم  راگدرورپ  اب 
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نم و یگراـچیب  لاـح و  فعـض  رب  اـمن  یمحرت  ایادـخ  ارم ، هودـنا  مغ و  تدـش و  ناـکم و  یگنت  ینیبـیم  نم  يادـخ  يا  تـفگیم :
( دومن يراز  عرـضت و  و   ) ارم ياعد  تباجا  زادنیم  ریخأت  هک ) میامنیم  انمت   ) امن و حور  ضبق  ارم  رتدوز ) هچ  ره  منکیم  تساوخرد  )

.دش لصاو  یهلا  تمحرب  ات 

زا نمیا  دـنا و  هدـش  رورغم  نم  ملحب  هک  نم  ناگدـنب  نیا  دـننکیم  نامگ  ایآ  لـیئربج  يا  هک : دومرف  یحو  لـیئربجب  لاـعتم  يادـخ 
ای دننکب و  دنناوتیم  تمواقم  نم  بضغ  اب  هکنیا  ارم - لوسر  دنتشک  دنیامنیم و  ارم  ریغ  تدابع  شتـسرپ و  دنا و  هدیدرگ  نم  باذع 

ینامرفان هک  یـسک  ره  زا  تفرگ  مهاوخ  ماقتنا  هکنآ  لاح  دنناوتیم و  هنوگچ  دـنور ، نوریب  دـنناوتیم  نم  یهاشداپ  هطیح  کلم و  زا 
رد ببـس  نیدـب  دـنوش  نایملاع  دـنپ  تربع و  دروم  هک  منک  نانچ  ار  ناشیا  مسق : مدوخ  تزعب  دـسرتن ، نم  باذـع  زا  دـیامنب و  ارم 

ندیزو ناشیا  رب  یگنر  خرس  دنت  داب  یناهگان  روطب  دندوب  دوخ  هاگدیع  رد  يداش  بعل و  وهل و  برطب و  لوغـشم  هک  يزور  نامه 
دمآ و اهنآ  رـس  رب  یکیرات  هایـس و  يربا  دـیدرگ و  هتخورفا  تیربک  دـننام  ناشیاپ  ریز  رد  نیمز  دـندروخیم و  رگیدـکیب  هک  تفرگ 

.دیدرگ هتخادگ  سم  دننامه  هک  دش  هتخادگ  ناشیا  ياهندب  نانچ  دیراب و  شتآ 

.وا باذع  تمقن و  ندش  لزان  شبضغ و  زا  ادخب  میربیم  هانپ  هتمقن ، لوزن  هبضغ و  نم  هَّللاب  ذوعنف 

دندیمان لیئارسا  بوقعی و  ار  بوقعی  ترضح  هکنآ  تلع  مهن  یس و  باب 

ولق ود  داسیع ) وسیع -  ) صیع شردارب  بوقعی و  ترضح  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 1
صیع زا  دعب  بوقعی  ترضح  دندوب و 

ص: صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 
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.دندیمان بوقعی  ار  ترضح  نآ  ببس  نیاب  دیدرگ ، دلوتم 

.تسا لج  زع و  يادخ  مسا  لیئ  و - تسا ، هدنب  ینعمب  ارسإ - نوچ - ادخ ، هدنب  ینعی  دنتفگیم  لیئارسإ  ار  بوقعی  ترضح  و 

.تسا دنوادخ  ياهمان  زا  یکی  لیئ - تستوق و - ینعمب  ارسإ - نوچ - ادخ ، تّوق  ینعی  لیئارسا  هک  تسا  رگید  ربخ  رد  و  - 2

، دوب سدقملا  تیب  مداخ  هک : دنتفگ  هَّللا  لیئارسا  ار  بوقعی  ترـضح  تهج  نیدب  هک : رابحالا  بعک  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 3
سدقملا تیب  ياهلیدنق  بش  ره  و  دیدرگیم ، جراخ  نآ  زا  هک  دوب  یـسک  رخآ  دشیم و  سدقملا  تیب - لخاد  هک  دوب  یـسک  لوا  و 

یـسک امتح  تفگ  دوخ  اب   ) تسا شوماخ  اهلیدنق  دیدیم  دمآ  یم  حبـص  نوچ  درکیمن ) شوماخ  جورخ  ماگنه   ) درکیم و نشور  ار 
(. تسیک منیبب  دیاب  دنکیم  شوماخ  دیآ و  یم  بش  رد 

دومن و ریگتسد  ار  وا  ترضح  نآ  دنکیم  شوماخ  ار  اهلیدنق  لیا - مانب - ناینج  زا  یکی  دید  تسشن و  نیمک  سدقملا  تیب  رد  یبش 
.هتسب نوتسب  هدرک و  ریسا  ار  ینج  بوقعی  ترضح  دندید  مدرم  دش  حبص  نوچ  و  تسب ، ینوتسب 

.دنتفگ لیا ) هدننکریسا  ینعی   ) لیئارسا ار  ترضح  نآ  ببس  نیاب 

مانب دوخ  باتک  رد  ار  نآ  یمامت  دش و  نایب  باتک  نیا  رد  نآ  زا  تجاح  دروم  دوب و  ینالوط  ثیدح  نیا  دـیامرف ) قودـص  خیـش  )
.ما هتشون  توبن » »

دنوشیم البب  التبم  نانمؤم  ناربمغیپ و  هکنآ  تلع  ملهچ  باب 

مالّـسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  باتک  رد  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  زا ...  مردپ  ار  ام  درک  ثیدح  - 1
ءایصوا زا  ناشیا  هبترم  هک  نانآ  دعب  اهنآ و  ءایصوا  ناشیا  زا  دعب  ناربمغیپ و  يالب  مدرم ) یقاب  زا   ) تسا رت  تخس  رتشیب و  هک : تسا 

( دنرترب نارگید  زا  و   ) تسا رتمک 
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.دندرگیم البب  التبم  ناشتانسح  ردقب  نانمؤم  و 

108 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

اریز تسا ، رت  تخـس  رتشیب و  نارگید  زا  شیالب  دشاب  اهتعدـب ) فارحنا و  زا   ) ملاس شنید  دـشاب و  حیحـص  شلمع  یـسک  ره  سپ 
.رفاک ناهانگ  يارب  تبوقع  نمؤم و  لامعا  لباقم  رد  باوث  رجأ و  ار  ایند  هدادن  رارق  لج  زع و  يادخ 

تسا رتشیب  نمؤم  يوسب  الب  تعرس  و  دوب ، دهاوخ  رتمک  نانمؤم ) زا   ) شیالب شنید  دشاب  تسس  شلمع و  دشاب  كدنا  سک  ره  و 
.نیمز يوسب  ناراب  تعرس  زا 

يادخ دیامن ) یگدنز  اجنآ  رد  و   ) دشاب هوک  رد  نمؤم  رگا  دومرفیم : هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 2
.دیامرف تیانع  رجا  ار  وا  تیذا ) رب  شندومن  ربص  ببسب   ) ات دنک  تیذأ  ار  وا  هک  دتسرفیم  اریسک  لاعتم 

نم و هتـسویپ  دوـمرفیم : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  زا  ار ...  اـم  دـندرک  ثیدـح  - 3
دـشاب یهوک  يالاب  نمؤم  رگا  و  دـیامن ، تیذا  ار  اـم  هک  يرفن  کـیب  میا  هدوب  ـالتبم  دـنا  هدوب  نم  زا  شیپ  هک  یناـنمؤم  ناربمغیپ و 

.دهد ماقم  رجا و  ار  وا  ات  دناسرب  تیذا  ار  وا  هک  دتسرفیم  اریسک  یلاعت  يادخ 

( مردارب  ) یتح لاحب  ات  ما  هدـش  دـلوتم  هک  يزور  زا  ما  هدوب  مولظم  نم  هشیمه  دومرفیم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و 
ار یلع  نامشچ  هکنآ  رگم  دیزیرن  نم  مشچ  رد  اود  تفگیم  دنزیرب  شمـشچ  رد  یئاود  دنتـساوخیم  درکیم و  درد  شنامـشچ  لیقع 

«1  » درکیمن درد  چیه  نم  نامشچ  هکنیا  اب  دنزیرب  اود  نم  مشچ  رد  دندشیم  راچان  هک  درکیم  رارصا  ردقنآ  و  دیزیرب ، اود  البق 

______________________________

نینمؤملا ریما  ترضح  ردارب  لیقع  ( 1)
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نیدـب هدوب و  هاگآ  الماک  ناشیا  بسن  بسح و  دـب  کین و  زا  برع و  باـسناب  ملاـع  هدوب و  رتگرزب  ترـضح  نآ  زا  لاـس  تسیب  و 
تلحر ای 96  نس 93  رد  يرجه  هاجنپ  هنس  رد  و  هدوب ، فورعم  یباوج  رضاح  نسح و  رد  دنتشادیمن و  تسود  ار  وا  يدح  ات  تهج 

.دندش دیهش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  باکر  رد  البرک  رد  شنادنزرف  نادنزرف  زا  رفن  هس  اب  شدنزرف  ود  و  درک ،

راتفرگ ناگدنب  ام  هک  یئاهیراتفرگ  اهالب و  وا و  حدـم  رد  یتیاور  باب 114  رد  دیایب  هکلب  دوشیمن  لیقع  حدق  ببـس  قوف  تیاور  و 
: تسین جراخ  مسق  هس  زا  میوشیم  نآ 

يارب ای  و  تسنآ ، رب  رعـشم  تحارـصب  موس  مود و  تیاور  هک  نانچ  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  تسا  هبتر  ماـقم و  رجا و  داـیدزا  يارب  اـی 
زا ام  ندمآ  نتـشیوخب  يرایـشوه و  يرادـیب و  يارب  هک  تسناهانگ  باکترا  هطـساوب  ای  و  ام ، دوخ  رب  دـشاب  تجح  هک  تسناحتما ،

دزاسیم التبم  ار  ام  دراذگیم و  تنم  ام  رب  نانم  يادخ  فطل  باب 

109 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دش فسوی  ترضح  قارفب  التبم  بوقعی  ترضح  هکنآ  تلع  مکی  لهچ و  باب 

مالّـسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  اب  ار  حبـص  زامن  هعمج  زور  کی  تفگ  هک  یلامث  هزمح  وبا  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 1
رد نم  دـندومرف و  تکرح  دوخ  لزنم  يوسب  دـندش ، غراـف  تاـبیقعت  زاـمن و  زا  ترـضح  نآ  نوـچ  مدوـمن و  ادا  هنیدـم  دجـسم  رد 

دمآ یلئاس  ره  دومرف : واب  دیبلط و  تشاد  مان  هنیکس  هک  ار  دوخ  زینک  ترضح  نآ  میدیسر  هناخب  نوچ  مدوب ، ترضح  نآ  یهارمه 
: مدرکضرع نم  تسا  هعمج  زورما  اریز  دیهد  شیاذغ  دینکن و  مورحم  ار  وا  هناخ  ردب 
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لاؤس هک  اهنآ  زا  یضعب  هک  مسرتیم  هزمح  وبا  يا  نکیل ) تسا و  نینچ   ) دومرف دشاب ، قحتسم  دنک  لاؤس  یـسک  ره  هک  تسین  نینچ 
لزان شنادناخ  بوقعی و  ترـضحب  هک  هچنآ  دوش  لزان  تیب  لها  امب  میهدن و  يزیچ  ار  ناشیا  دنـشاب و  یقیقح   ) قحتـسم دنیامنیم 

.دیدرگ

دادیم هقدص  ار  نآ  زا  یتمـسق  و  دوب ) دایز  وا  هلئاع  نوچ   ) درکیم حبذ  يدنفـسوگ  زور  ره  بوقعی  ترـضح  اریز  دـیهدب  ماعط  هتبلا 
بیرغ رفاسم  راد  هزور  نمؤم  لئاس  راطفا  عقوم  يا  هعمج  بش  ات  دندومنیم ، فرص  وا  لایع  لها و  دوخ و  ار  نآ  زا  یتمـسق  ارقفب و 
رفاسم بیرغ  لئاس  دیهد  ماعط  تفگ  دمآ و  ترـضح  نآ  هناخ  رد  رب  دوب  تلزنم  برق و  اب  یلاعت  يادـخ  هاگـشیپ  رد  هک  یقحتـسم 

هبترم نیدنچ  و  دوخ ، ياذغ  يدایز  زا  ار  هنسرگ 

110 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

تسیرگ و تفرگ  ارف  ار  اج  همه  بش  یکیراـت  دـش و  دـیماان  نوچ  دـندرکیمن  رواـب  ار  شنخـس  دندینـش و  یم  نکیل  درک و  رارکت 
رسب یگنسرگ  اب  ار  بش  دنوادخب و  ار  دوخ  یگنسرگ  درک  تیاکش  و  َنوُعِجار ، ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  تفگ : نومـضم ) نیدب  يا  هلمج  )

.دروآ ياجب  ار  يادخ  دمح  یگنسرگ و  رب  درک  ربص  دوب و  هزور  هک  یلاح  رد  دومن  حبص  و  درب ،

یلاعتقح دوب ، هدنام  اهنآ  بش  ياذغ  يدایز  هک  یلاح  رد  دندومن  حبـص  و  دندیباوخ ، ریـس  مکـش  اب  ار  بش  شنادـناخ  بوقعی و  و 
: هک بش  نامه  حبص  رد  بوقعیب  دومرف  یحو 

هک يدیدرگ  ثعاب  يدش و  نم  تبوقع  بیدأت و  بجوتسم  يدیـشک و  دوخ  يوسب  ارم  بضغ  ارم و  هدنب  يدومن  لیلذ  بوقعی  يا 
التبم تدنزرف  وت و 
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.دیوش البب 

ناگدـنب ناگراچیب  نیکاـسمب و  محرت  هک  تسیربمغیپ  نآ  نم  دزن  ناـشیا  نیرت  یمارگ  ناربمغیپ و  نیرت  بوبحم  اـنامه  بوقعی  يا 
.دشاب ناشیا  أجلم  هاگانپ و  دنک و  ماعطا  دیامن و  ترشاعم  تسلاجم و  ناشیا  اب  دیامنب و  ارم 

ياهتنم نم  تدابع  رد  تسنم و  صلاخ  هدنب  وا  هکنیا  اب  ار  میم ) نوکـس  لاذ و  رـسکب   ) لایمذ نم  هدـنب  هب  يدرکن  محرت  بوقعی  يا 
يراطفا دوب و  هزور  نوچ  و   ) درک روبع  وت  هناـخ  برد  زا  هتـشذگ  بش  تسعناـق و  اذـغ  زا  یکدـناب  دـیامنیم و  ار  شـشوک  یعس و 

ماعط ار  وا  امش  و  ار ، رذگهار  بیرغ  لئاس  دیهد  ماعط  تفگ : دومن و  یئاذغ  بلط  دز و  ادص  ار  امش  دوخ ) عوج  ّدس  يارب  تشادن 
نمب دش و  يراج  شناگدید  کشا  و  َنوُعِجار ، ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  تفگ : ینعم ) نیدـب  يا  هلمج  يدـیماان  سأی و  لاح  اب   ) و دـیدادن ،

بش بوقعی  يا  وت  نادناخ  وت و  تفرگ و  هزور  ار  زور  و  دروآ ، ياجب  ارم  يانث  دمح و  درب و  رـسب  هنـسرگ  ار  بش  درک و  تیاکش 
.دوب یقاب  حبص  ات  امش  بش  ياذغ  هدنامیقاب  دیدیباوخ و  ریس  مکش  اب  ار 

ات دسریم  رتدوز  نم  ناتسودب  الب  تبوقع و  هک  يا  هتسنادن  رگم  بوقعی  يا 

111 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

.منانمشدب تبسن  تسنم  ناحتما  و  « 1  » جاردتسا و  مدوخ ، ءایلواب  تسنم  رظن  نسح  فطل و  زا  نیا  و  نم ، نانمشدب 

ایهم و دیاب  مهد ، رارق  تبوقع  تبیـصم و  ضرعم  رد  ار  وت  نادـنزرف  وت و  و  ار ، الب  وت  رب  متـسرف  ورف  منک و  لزان  مسق  مدوخ  تزعب 
نم و تاردقم  اضقب و  دیشاب  یضار  دیوش و  نم  يالب  هدامآ 
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.بئاصم رد  دینک  ربص 

«2  » دید ار  باوخ  نآ  فسوی  ترضح  تقو  هچ  رد  موش  تیادف  درکضرع : دیوگ  هزمح  وبا 

______________________________

زا رادروـخرب و  يوـیند  بابـسا  زا  دـهد و  ناـمأ  يراـکهانگ  رد  یتدـم  ار  راـکهانگ  هدـنب  یلاـعت  يادـخ  هک  تسنآ  جاردتـسا  ( 1)
، ددرگ تسرپاوه  لفاغ و  دوش و  رورغم  هدرب و  فطل  نامگ  هک  يروطب  دـنادرگ  شیاورماک  رورمب  ناهج  نیا  یپ  رد  یپ  ياـهتمعن 

.اجیردت دزاس  شراتفرگ  يورخا  يویند و  تکاله  باذعب و  تخادنا و  دهاوخ  شراشف  تحت  شناهانگ  هطساوب  نکیل 

.َنوُمَْلعَی ُْثیَح ال  ْنِم  ْمُهُجِرْدَتْسَنَس  دیامرفیم : هک  نانچ 

مامت و  هدومرف ، تیانع  رشب  هب  هدنیآ  هتشذگ و  قیاقح  فشک  يارب  دنوادخ  هک  تسا  یهلا  گرزب  تایآ  زا  یکی  ندید  باوخ  ( 2)
.تسا مسق  هس  رب  اهباوخ 

: هدومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نانچ 

همانم یف  هاریف  هسفنل  ناسنالا  هب  ثدحی  يذلا  و  ناطیشلا ، نم  نیزحت  یلاعت و  هَّللا  نم  يرشب  هثلث ، یلع  ایؤرلا 

ببـسب هک  دنمانیم  هقداص  يایؤر  ار  نیا  اْینُّدلا و  ِهایَْحلا  ِیف  يرُْـشْبلا  ُمَُهل  هفیرـش : هیآ  قبط   » دنوادخ فرط  زا  تسا  ضیف  تراشب و  ، 
.دوش یم  هدید  تعیبط  ءارو  امب  طابترا  توکلم و  ملاعب  حور  لاصتا 

یحو ماهلا و  ینعی  تستوبن ، وزج  شش  لهچ و  زا  وزج  کی  هدومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسباوخ  نیمه  و 
ترـضح دـننام  دـندرکیم  لمع  دـندیدیم  هچنآب  گنرد  نودـب  هدوب و  یعطق  تجح  اهنآ  رب  دـشیم و  ءایبنا  رب  ندـید  باوخ  هلیـسوب 

.دومرف مادقا  نآ  ماجنا  يارب  گنردالب  دید  باوخ  رد  ار  لیعامسا  ترضح  ندومن  ینابرق  روتسد  هک  میهاربا 

هیلع و هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  دیامنیم  لقن  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  یفاک  ( 90 - 8  ) رد و 
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اذغ و يارجم  زا  ناطیش  هیحان  زا  تسا  هسوسو  نزح و  رگید  هدیدن و  باوخ  یـسک  دیـسرپ  یم  دوخ  هباحـص  زا  حبـص  زور  ره  هلآ 
.دنیب یم  بآ  دش  بلاغ  يدرس  تدورب و  رگا  شتآ و  دش  یلوتسم  ناسنا  رب  ترارح  رگا  هک  تسا  نیمه  يارب 

ناسنا هلیخم  هوق  هطـساوب  دنکیم و  كرتشم  ّسحب  تیارـس  هدوب و  نآ  رکف  رد  تسا و  هدش  هتفهن  ناسنا  رطاخ  رد  هک  هچنآ  رگید  و 
.دنیوگ مالحا  ثاغضا و  ار  باوخ  هنوگ  نیا  دیامنیم و  هدهاشم  ار  نآ 

هدز سپاو  تالیامت  هدش و  هتفوکرـس  هدشمگ و  تارطاخ  رثا  رد  ندـید  باوخ  دـنیوگیم  هک  دـنا  هدوب  دنتـسه و  دارفا  زا  یـضعب  و 
نیا نالطب  یملع  تاقیقحت  تایبرجت و  زا  هکنیا  اب  دیامن  یمن  ار  هتـشذگ  هدنیآ و  فشک  تسا و  هدـشن  یلمع  ياهـشهاوخ  هدـش و 
کی هچ  رگا  دوخ  یگدـنز  تدـم  رد  میرگنب  ار  سک  ره  دـنامن و  یقاب  یـسک  يارب  دـیدرت  کش و  ياج  هدـیدرگ و  تباث  هدـیقع 

.هدوبن اهنیا  زا  کی  چیه  رثا  رد  هک  هدید  یباوخ  هدش  هک  مه  هبترم 

اهباوخ همه  رگا  دومرف : لضفمب  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسنآ  تسغورد  یضعب  تسار و  اهباوخ  زا  یـضعب  هکنیا  تلع  و 
.دوبن مدرم  ناربمغیپ و  نیب  يزایتما  هدوب و  تسار  ناربمغیپ  ياهباوخ  مامت  نوچ  دندوب  ربمغیپ  مدرم  مامت  دوبیم  تسار 

عفد دـندرگ و  عفتنم  مدرم  دـشاب و  تسار  یهاـگ  هک  هدومرف  ررقم  نینچ  سپ  دوبن ، اـهنآ  رد  یعفن  دوبیم  غورد  اـهباوخ  همه  رگا  و 
.تسناهنپ هتفهن و  نآ  رد  هک  یتحلصمب  انب  دنیامنن  نآ  رب  دامتعا  هک  غورد  هاگ  دنیامنب و  دوخ  زا  ررض 

هدید رهظ  زا  شیپ  ای  بش و  رخآ  رد  هک  یئاهباوخ  و 
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.دراد یئازسب  ریثأت  دوش 

112 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

حبص دید  ار  باوخ  نوچ  فسوی  دیباوخ و  هنسرگ  لایمذ  دندیباوخ و  ریـس  مکـش  اب  شنادناخ  بوقعی و  هک  یبش  نامه  رد  دومرف :
مومغم تخس  بوقعی  ترضح  دندرک ) هدجس  ارم  هام  باتفآ و  هراتس و  هدزای  مدید  هک   ) درک لقن  بوقعی  ترضح  دوخ  ردپب 

113 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

تسا و) هقداص  ياهباوخ  زا  باوخ  نیا  مزیزع  دنزرف   ) دومرف فسویب  شاب ، الب  دعتسم  هک  دش  واب  مه  یحو  باوخ و  ندینش  زا  دش 
لفاغ دنوادخ ) ّتیشم  هداراب و   ) فسوی و  دنیامنب ، وت  هراب  رد  يرکم  هلیح و  مسرتیم  اریز  نکم  هاگآ  باوخ  نیا  زا  ار  دوخ  ناردارب 

.درک لقن  نارداربب  ار  باوخ  و  دش ، ردپ  روتسد  زا 

دندرب فسویب  ناردارب  هک  دوب  دسح  شنادـناخ  بوقعی و  دـندش  نآ  راتفرگ  هک  یئالب  نیلوأ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح 
: هک دوب  هدومرف  واب  ادـخ  هک  یحو  نآ  دیـسرتیم  دـش و  داـیز  فسویب  بوقعی  هقـالع  لـیم و  و  وا ، زا  دندینـش  ار  باوخ  هک  یناـمز 

.ددرگ عقاو  فسوی  شدنزرف  رد  شاب ، الب  هدامآ  دعتسم و 

دوخ ردـپ  زا  دـندید  ار  یتبحم  نینچ  نوچ  ناردارب  و  درکیم ) یلمع  ار  وا  ياهتـساوخ  و   ) دومنیم تبحم  زاربإ  واـب  تبـسن  رتشیب  اذـل 
فـسوی هک  دنتفگ  دندرک و  تروشم  دوخ  نیب  دمآ و  نارگ  لمع  نیا  ناشیارب  درادیم ، یمارگ  ار  وا  هک  دندومن  هدهاشم  فسویب و 

لاوما و تلاـفک  باـب  رد  میئآ  یم  وا  راـکب  رتـهب  رتـیوق و  میردارب و  نیدـنچ  اـم  هکنیا  اـب  « 1  » تسبوبحم اـم  زا  رتـشیب  ردـپ  رظن  رد 
دیاب تسین ، بلطم  نیا  هجوتم  دنکیمن و  رکف  چیه  ام  ردپ  و  شنادنفسوگ ،
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ردپ و زا  رود  هک  میربب  ییاج  هکنیا  ای  ار  فسوی  میشکب 

______________________________

هدومرف لقن  ار  تالاکـشا  زا  یباوج  هَّللا  همحر  یـضترم  دیـس  ءایبنألا  هیزنت  زا  ط ج ) - 12  ) راحب رد  هَّللا  همحر  یـسلجم  همالع  ( 1)
: هک دیوگب  یسک  رگا  نومضم : نیدب 

باوج دوش ، شناردارب  دسح  ثعاب  ات  دومن  تبحم  زاربا  واب  تبـسن  رتشیب  ار و  فسوی  ترـضح  داد  لیـضفت  بوقعی  ترـضح  ارچ 
یلاکـشا دشاب  نید  شناد و  ملع و  اوقت و  تهج  زا  هک  یتروص  رد  نادـنزرف  زا  یکی  ندومن  رترب  تبحم و  زاربا  هک : دوش  یم  هداد 

.درادن

مه ات  دومن ، مارتحا  رتشیب  ار  وا  دیاب  دشاب  رتشیب  شیاوقت  نید و  ملع و  نادنزرف  زا  یکی  رگا  میراد  يروتـسد  نینچ  مه  مالـسا  رد  و 
دندرگ و دنمشناد  ملاع و  یقتم و  ات  دننک  ششوک  ددرگ و  ناردارب  یبلط  شناد  ملع و  اوقت و  کیرحت  ببـس  مه  دوش و  قیوشت  وا 

ادـیپ ناردارب  رد  ینیبرتمکدوخ  هدـقع  دوش و  یم  وا  ینیب  رترب  دوخ  بجوم  هن  رگ  درکن و  زواجت  دـح  زا  هک  دوب  بظاوم  دـیاب  هتبلا 
دودح اب  دهدیم  يرترب  هزاجا  هک  مه  مالـسا  دشابیم و  ناربج  لباق  ریغ  ابیرقت  زوسنامناخ و  يالب  کی  دوخ  هبونب  مه  نیا  ددرگیم و 

.قالطا روطب  هن  هدومرف  هزاجا  نیعم 

بجوم شراتفر  لمع و  هک  تسنادیمن  بوقعی  ترـضح  دـنوادخ  هداراب  تسنکمم  دـیدرگ  فسوی  ناردارب  دـسح  بجوم  هکنیا  و 
.ددرگ لزان  وا  رب  الب  هک  دوب  انب  اریز  دوش  یم  دسح 

نتم رد  دیدرگ  التبم  ترـضح  نآ  هک  دش  ثعاب  هچ  هکنیا  باوج  و  دـنا ، هدومرف  هراشا  نآب  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  هک  نانچ 
.دوب دهاوخن  دیدپان  یفخم و  ققحم  هدنناوخ  رظن  زا  دنا و  هدومرف  تیاور 

، یمحرتسم همجرت  عئارشلا /  للع 
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114 ص : صنلا ،

لمع نیا  زا  دـعب  و  دـهد ) دوخ  ینابرهم  تبحم و  دروم  ار  اـم  دـنک و  ادـیپ  هقـالع  اـمب  دـنیبن و  ار  وا  ردـپ  و   ) دـشاب یناداـبآ  رهش و 
(. دیدرگ عقاو  همه  دنسپ  دروم  يأر  نیا  و   ) میوشیم حلاص  كاپ و  ناگدنب  مینکیم و  هبوت  هتسیاشان 

، َنوُحِـصاَنل َُهل  اَّنِإ  َفُسُوی َو  یلَع  اَّنَمْأَت  ََکل ال  ام  انابَأ  ای  دنتفگ : دندمآ و  مالّـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح  دوخ  ردـپ  دزنب  مد  نامه  رد 
ارحصب ام  هارمه  ار  وا  هک   ) فسوی رب  ینادیمن  نیمأ  ار  ام  هک  تسا  هدش  هچ  ردپ  يا  َنوُِظفاَحل  َُهل  اَّنِإ  ْبَْعلَی َو  ْعَتْرَی َو  ًادَغ  انَعَم  ُْهلِـسْرَأ 

هنوگ ره  زا  ار  وا  ام  دنک و  يزاب  ددرگب و  هک  ارحـصب  ام  اب  تسرفب  ار  وا  ادرف  میتسه ، وا  هاوخ  ریخ  ام  همه  هک  یتروص  رد  یتسرفب )
.درک میهاوخ  ینابهگن  تبقارم و  ظفح و  يرطخ 

115 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

تقاـط اریز   ) دـیربب ار  وا  رگا  موـشیم  نوزحم  نم  ُْبئِّذـلا  ُهَلُکْأَـی  ْنَأ  ُفاـخَأ  ِِهب َو  اُوبَهْذَـت  ْنَأ  ِیُننُزْحََیل  یِّنِإ  دوـمرف  بوـقعی  ترـضح 
.دروخب ار  وا  یگرگ  دینک و ) تلفغ  نابایب  ارحص و  رد  امش   ) مسرتیم و  مرادن ) ار  وا  تقرافم 

فـسوی هراب  رد  ددرگ » ایهم   » هک تسا  هدـش  یحو  واـب  هک  یئـالب  دیـسرتیم  هک ) دوب  نیا  دروآ  یم  هناـهب  هنوگ  نیا  هکنآ  تهج   ) و
.تشادیم تسود  شرگید  نادنزرف  زا  رتشیب  ار  وا  نوچ  دشاب 

دوبن و رداـق  بوقعی  دـش و  يراـج  فسوی  وا و  رب  راـگدرورپ  رما  و  دـیدرگ ، بلاـغ  بوقعی  هتـساوخ  رب  یهلا  ردـق  اـضق و  نکیل  و 
اب ار  فسوی  و  نیماینب )  ) شرگید ردارب  فسوی و  دوخ و  زا  دیامن  الب  عفد  هک  تسناوتن 
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.دومن راذگاو  شنارداربب  دوب  الب  رظتنم  هک  یلاح  رد  بلق  هارکا 

یئوگ  ) بوقعی ترضح  دندش ، جراخ  لزنم  زا  یلاحشوخ ) لامک  اب  دندروآ  تسدب  ار  فسوی  دش و  حبص   ) نوچ بوقعی  نادنزرف 
رد ار  فسوی  دـیناسر و  ناشیاب  ار  دوخ  تعرـس  باتـش و  اب  دـیدرگ و  باتیب  دـید ) دـهاوخن  ار  وا  يدوز  نیاب  رگید  هک  درک  سح 

دنتفریم هار  دندش و  هناور  تعرس  اب  ناشیا  دادزاب و  اهنآب  ار  وا  سپس  تسیرگ و  تخس  درک و  وا  ندرگ  رد  تسد  تفرگ و  شوغآ 
.دهدن ناشیاب  رگید  دناتسزاب و  ار  فسوی  دیایب  دوش و  نامیشپ  ناشردپ  هک  دندیسرتیم  اریز 

ار فسوی  دیاب  دنتفگ  رگید  کی  اب  دندش و  یلگنج  لخاد  دندیدرگ و  هشیب  راپـسهر  دندش و  دـیدپان  مشچ  زا  هک  دـنتفر  ردـقنآ  و 
گرزب ردارب  و  دشن ) عقاو  لوبق  دروم  میمصت  نیا  نکیل   ) دروخب ار  وا  یگرگ  هنابش  ات  میزادنیب  اهتخرد  نیا  زا  یکی  ياپ  میـشکب و 

( ناناوراک هار  رـس  رد   ) ار وا  دینک و  رظن  فرـص  وا  نتـشک  زا  دـیاب  هک  تشاد  راهظا  دوب ) اهنآ  زا  رتگرزب  یکدـنا  هک  ادوهی   ) ناشیا
.دربب تسد  رود  رایدب  دوخ  اب  دروایب و  نوریب  هاچ  زا  ار  وا  يا  هلفاق  ات  دیزادنیب  یهاچب 

116 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

هاچ رعقب  ترـضح  نآ  نوچ  نکیل  دـش ، دـهاوخ  قرغ  هک  دنتـشاد  نامگ  و  « 1  » ار فسوی  دـندنکفا  هاـچ  رد  گرزب  ردارب  يأرب  اـنب 
.دیناسرب بوقعیب  ارم  مالس  نیمور  ياه  هداون  يا  تفگ  دز و  ادص  دیسر 

هدنز دیاش  اریز   ) تسا هدرم  هک  مینک  نیقی  ات  مینامب  ناکم  نیا  رد  دیاب  دـنتفگ  اهنآ  زا  یـضعب  دندینـش  ار  وا  يادـص  نوچ  ناردارب 
دیآ نوریب  هاچ  زا  دشاب و 
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دروم ردـپ  تبحم  رهم و  ضوع  رد  دوش و  بآ  رب  شقن  ام  حرط  هشقن و  دـنک و  نایب  شیارب  ار  اـیاضق  دـناسرب و  بوقعیب  ار  دوخ  و 
(. میوش وا  بضغ  مشخ و 

یعونـصم یغورد و  هلان  هآ و  بناجب و  قح  تروص  كانمغ و  هفایق  اب   ) ردپ يوسب  هنابـش  باتفآ و  بورغ  ماگنه  ات  دـندنام  راچانب 
يا دنتفگ : دیسرپ ) ار  ببس  دیدن  اهنآ  اب  ار  فسوی  دید و  نایرگ  ار  ناشیا  نوچ  بوقعی  ترضح   ) دنتـشگ و زاب  نایرگ  مشچ  اب  و )

هک یتقو  میدش ) لوغشم  ندیود  يزادنا و  ریت - هقباسمب   ) میدراذگ و دوخ  بابـسا  عاتم و  شیپ  ار  فسوی  میتفر  ارحـصب  نوچ  ردپ 
ِهَِّلل َو اَّنِإ  تفگ : نومضم ) نیاب  یترابع   ) دینش ار  ناشیا  نخس  نوچ  بوقعی  ترضح  تسا  هدروخ  ار  وا  گرگ  هک  میدید  میتشگزاب 
درک و هشیپ  ار  ربص  و  شاب ، الب  يایهم  دعتسم و  دوب  هدومرف  ادخ  هک  یحو  نآ  زا  دمآ  شدایب  تسیرگ و  تخس  و  َنوُعِجار ، ِْهَیلِإ  اَّنِإ 

دنوادخ هن  رگ  دیئوگیم و  هک  تسین  شیب  ینخـس  نیا  و  داد ، هولج  ابیز  ار  حـیبق  تشز و  رمأ  نیا  امـش  هرامأ )  ) سفن دومرف : ناشیاب 
.دوب هدید  فسوی  هک  ار  یتسار  باوخ  نآ  لیوأت  میامن  هدهاشم  هکنآ  زا  شیپ  دهدیمن  رارق  گرگ  كاروخ  ار  فسوی  تشوگ 

بایفرش شروضح  دش  زور  نآ  يادرف  نوچ  و  دومرف ، عطق  اجنیا  رد  ار  دوخ  نخس  مالّسلا  هیلع  داجس  ترـضح  هک  دیوگ  هزمح  وبا 
هتشذگ زور  موش  تیادف  مدرکضرع  مدش و 

______________________________

تکلمم رد  هک  دنا  هتفگ  زین  و  هدوب ، سدقملا  تیب - رد  دنتخادنا  نآ  رد  ار  فسوی  ترـضح  هک  یهاچ  دـیامنیم : لقن  راحب  رد  ( 1)
هدش هتفگ  و  هدوب ، یمشاه  ندرا 
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.هدوب رصم  نیدم و  نیب  هک 

.هدوب بوقعی  ترضح  لزنم  یخسرف  هس  هک  دنا  هتفگ  یضعب  و 

117 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

فسوی ناردارب  دش  حبـص  نوچ  دومرف : يدومرفن  ار  شناردارب  فسوی و  يایاضق  رگید  یتشاد و  نایب  ار  شنادنزرف  بوقعی و  هصق 
هاچ رـسب  نوچ  دنتفر و  دندومن و  تکرح  هدرم ، ای  تسا  هدنز  زونه  هک  ار  فسوی  لاح  مینیب  هب  میورب و  دیئایب  دـنتفگ  رگید  کی  اب 
بآ هاچ  زا  هک  دنداتسرف  اریسک  دنا و  هدومن  لزنم  هاچ  نآ  یکیدزن  رد  دنتفریم و ) رـصمب  نیدم  زا   ) هک دندید  ار  يا  هلفاق  دندیـسر 

ولدـب هـک  دـید  ار  يرـسپ  دیـشک  ـالاب  درم ) نآ  دـیبسچ و  ولدـب  فـسوی  ادـخ  رماـب   ) درب و ورف  هاـچ  رد  ار  وـلد  رازگتمدـخ  دـشکب ،
ناردارب هدـمآ ، نوریب  هاچ  زا  لامج ) تیاهن  نسح و  لامک  رد   ) يرـسپ هک  ار  امـش  داـب  تراـشب  تفگ  دوخ  ناـهارمهب  تسنازیوآ ،

میروایب و شنوریب  میا  هدمآ  هداتفا و  هاچ  نیاب  دشکب ) بآ  دوب  هدـمآ   ) زورید هک  تسا  ام  مالغ  نیا  دـنتفگ  دـندمآ و  شیپ  فسوی 
هلفاـق نیا  مدرمب  ار  وت  اـت  یئاـمنب  اـم  یمـالغب  رارقا  اـی  دـیاب  وت  دـنتفگ : فسویب  دـنتفر و  يا  هشوگب  دـنتفرگ و  ناـشیا  زا  ار  فسوی 

.ینک رایتخا  ار  ندش  هتشک  ای  میشورفب 

دندروآ هلفاق  شیپ  دوخ  اب  ار  وا  ناردارب  دیهد ، ماجنا  دیهاوخ  هچ  ره  دیـشکن و  ارم  دومرف : دید ) رطخ  رد  ار  دوخ  ناج  هک  فسوی  )
هب ار  وا  مرادـیرخ و  نم  تفگ  هلفاق  زا  رفنکی  دـنک ، يرادـیرخ  ام  زا  ار  مالغ  نیا  هک  تسه  یـسک  هلفاق  امـش  نایم  رد  ایآ  دـنتفگ  و 

«. 1  » دیرخ مهرد  تسیب 

______________________________

دیس ءایبنألا  هیزنت  باتک  زا  223 ج ) - 12  ) راحب رد  ( 1)
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نم هک  تفگن  درکن و  راکنا  یمالغ و  رب  دومن  ربص  فسوی  ترـضح  ارچ  دـیوگب : یـسک  رگا  هک  دـیامنیم  لقن  هَّللا  همحر  یـضترم 
ضرفلاب دوبن و  ربمغیپ  ترـضح  نآ  عقوم  نآ  رد  هک  دنا  هتفگ  ناگرزب  زا  يرایـسب  هک : میئوگیم  باوج  متـسین  مالغ  متـسه و  دازآ 

و دنکن ، راکنا  دیامن و  ربص  یمالغ  رب  هک  تسا  زیاج  هتـشاد  ندـش  هتـشک  سرت  هدوب و  نایم  رد  ناج  ياپ  نوچ  هدوب  ربمغیپ  هک  مه 
هک نانچمه  دـیامرف  شناحتما  هک  دـیامن  دوخ  توبن  يدازآ و  ناـمتک  هک  دـشاب  هدومرف  رمأ  واـب  دـنوادخ  تسا  نکمم  هکنآ  رگید 

ما و هدوبن  مالغ  مدازآ و  نم  هک : دشاب  هدومرف  ترـضح  نآ  تسنکمم  هکنآ  رگید  و  دومرف ، ناحتما  دورمن  شتآب  ار  میهاربا  شدج 
.تسا اپ  زیرگ  مالغ  نیا  دندوب  هتفگ  ناناوراکب  شناردارب  اریز  دنشاب ، هدرکن  لوبق  رصم  زیزع  ناوراک و 

ار بلطم  نیا  ترضح  نآ  هک  دوش  یم  مولعم  ًاَدلَو ، ُهَذِخَّتَن  ْوَأ  انَعَْفنَی  ْنَأ  یسَع  ُهاْوثَم  یِمِرْکَأ  هفیرش : هیآ  موهفم  زا  هک : دیوگ  مجرتم 
اب میشورفب  ار  وا  تسنکمم  هدوب ) مالغ  هک  دش  مولعم  رگا   ) نک شیرادهگن  وکین  رادب و  یمارگ  ار  وا  هتفگ : زیزع  هک  هتـشاد  راهظا 

.درک میهاوخ  لوبق  يدنزرف  ياجب  ار  وا  هدوبن ) مالغ  هک  دیدرگ  مولعم  رگا   ) ای و  دایز ، تعفنم 

.متسه ربمغیپ  بوقعی  ترضح  دنزرف  نم  هدومرف  هک  دوش  یم  مولعم  مسق ، بوقعی  يادخب  هدومرف  دوخ  هئربت  يارب  هک  یعقوم  زین  و 

.رومالا قئاقحب  ملاعلا  هَّللا  و 

118 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

تمیقب ار  وا  و  تخورف ) یمـالغ  ماـنب  ار  وا  ناوتیمن  ربمغیپ و  رـسپ  تسا و  ربمغیپ  فسوی  هک   ) دنتـشادن وا  نأـشب  یئاـنتعا  ناردارب  و 
لوپ ناردارب  روظنم  نوچ   ) دنتخورف یمک  رایسب 
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هاشداپب درب و  رـصمب  دوخ  اب  ار  وا  دوب  هدیرخ  ار  فسوی  هک  یـسک  نآ  و  دـشاب ) رود  ردـپ  مشچ  زا  هک  دوب  نیا  ناشدوصقم  دوبن و 
.تخورف رصم 

ناّیر  ) زیزع ًاَدلَو ، ُهَذِخَّتَن  ْوَأ  انَعَْفنَی  ْنَأ  یـسَع  ُهاْوثَم  یِمِرْکَأ  ِِهتَأَْرمِال  َرْـصِم  ْنِم  ُهارَتْشا  يِذَّلا  َلاق  َو  دیامرفیم : لج  زع و  يادخ  هک  نانچ 
رایـسب عفن  ام  يارب  تسا  دـیما  ار ، مـالغ  نیا  راد  وکین  تفگ  درک و  شرافـس  دوخ  نزب  دوب  هدـیرخ  ار  وا  هک  رـصم  گرزب ) هاـشداپ 

(. میرادن دالوا  نوچ  دراد  ار  نآ  تقایل  میدید  رگا   ) میریگب يدالوا  ياجب  ار  وا  ای  و  شورف ) ماگنه   ) دشاب هتشاد 

نایم مدرکـضرع  لاس ، هن  دومرف : دندنکفا ، هاچ  رد  ار  وا  هک  یعقوم  تشاد  لاس  دنچ  فسوی  ترـضح  مدرکـضرع  دیوگ  هزمح  وبا 
.زور هدزاود  دومرف : دوب  هار  ردقچ  رصم  بوقعی و  لزنم 

119 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

شـشوک فسوی  تیبرت  رد  رـصم  زیزع  رـسمه  اخیلزب  بقلم  لیعار   ) و هدوب ، لامج  نسح و  رد  دوخ  نامز  مدرم  نیرتابیز  فسوی  و 
قـشاع هاشداپ  رـسمه  اـخیلز )  ) دیـسر غولب  دـشر و  دـحب  ترـضح  نآ  هک  یناـمز  اـت ) دومنیم  ار  یگدیـسر  تیاـهن  درکیم و  رایـسب 

ار دوخ  ینمادـکاپ   ) ترـضح نآ  نکیل  دـناوخیم و  دوخ  يوسب  ار  شترـضح  دومنیم و  قشع  راهظا  زاربا و  واب  دـش و  وا  هتخاـبلد ) )
: دومرفیم تفریذپ و  یمن  دومنیم و ) ظفح 

انز دندیدرگیمن و ) تشز  لامعأ  نوماریپ  دنا و  هدرب  ثاریمب  تشپ  رد  تشپ  ار  اوقت  فرـش و   ) هک متـسه  ینادـناخ  زا  نم  هَّللا  ذاعم 
نآ يزور  اـت  دوب  نیمک  رد  دوب  هدـش  زیربل  شربص  هساـک  هدـیدرگ و  توهـش  قرغ  فسوی و  لاـمج  هتفیرف  هک   ) اـخیلز دـننکیمن ،

، دید اهنت  یقاطا  رد  ار  ترضح 
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مکحم ار  اهبرد  درمـش و ) تمینغ  ار  تقو  اخیلز  دـیدرگیم ، ناهنپ  اهقاطا  رد  تشادـیم و  یفخم  ار  دوخ  هشیمه  ترـضح  نآ  نوچ 
.تخادنا ترضح  نآ  يورب  ار  دوخ  سرتم و  تفگ  تخیوآرد و  ترضح  نآب  تسب و 

یکی  ) ار اهبرد  تخیرگ و  داد و  یئاهر  توهش ) هناوید  ي   ) اخیلز تسد  زا  ار  دوخ  ناوارف ) تمحز  ششوک و  اب   ) فسوی ترضح 
.دش هراپ  ات  دیشک  تفرگ و  ار  شنهاریپ  رس  تشپ  زا  دیسر و  شبقع  زا  اخیلز  هک  دوشگ  يرگید ) زا  دعب 

نئاخلا  » يانبمب دیـسرت  تشاد  تنایخ  هدارا  هک   ) اخیلز دید ، لاح  نآ  رد  ار  ناشیا  دیـسر و  اخیلز  رهوش  هک  دندوب  شکمـشک  رد  و 
لهاب یتنایخ  هدارا  هک  یسک  يازج  تفگ : تخادنا و ) فسوی  ندرگب  ار  هانگ  تفرگ و  تقبـس  دوخ  زا  تمهت  عفر  يارب  و  فئاخ »

راوخ لیلذ و  دـننزب و  تخـس  ار  وا  هک   ) دـنزاس التبم  كاندرد  یباذـعب  اـی  دنتـسرفب و  نادـنزب  ار  وا  دـیاب  هکنآ  رگم  تسین  دـنک  وت 
(. دنراداو راوشد  لکشم و  ياهراکب  ار  وا  دنیامن و 

هئربت يارب  مهتم  مولظم و   ) فسوی درک ) باـطخ  باـتع و  تفـشآرب و  تخـس  و   ) دـنک هیبنت  ار  فسوی  هک  تفرگ  میمـصت  هاـشداپ 
نمب وا  هکلب  دـیوگیم ) اخیلز  هک  تسین  ناـنچ  و   ) ما هدرکن  وت  لـهاب  تبـسن  تناـیخ  دـب و  هدارا  مسق  بوقعی  يادـخب  دومرف : دوخ )

رگا دومرف  یئادخ  ماهلاب  و   ) دراداو ادخ )  ) تیصعمب ارم  تساوخیم  دوب و  هتخیوآرد 
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تفه هک   ) ار راوخریش  لفط  دنوادخ  میدوب ، هدومن  ار  يرگید  هدارا  ام  زا  کیمادک  هک  سرپب  لفط  نیا  زا  ارم ) نخـس  يرادن  لوبق 
هیضق و نایب  يارب  هدوب ) اخیلز  هداز  رهاوخ  ایوگ  هزور و 
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تکازن بدا و  زا  جراخ  هک  هتـسبرس  روطب  نکیل  درک و  يراـج  شناـبزب  ار  بلطم  تقیقح  قح و   ) و دومرف ، اـیوگ  تواـضق  لـصف 
وگتـسار اـخیلز  و   ) هدومن تناـیخ  هدارا  فـسوی  هدـیرد  وا  يور  شیپ  زا  رگا  فـسوی  نهاریپ  هب  نک  رظن  هاـشداپ  يا  تفگ  دـشابن )

(. تسا وگغورد  اخیلز  و   ) هدرک فسوی  دصق  اخیلز  هدیرد  رس  تشپ  زا  رگا  و  تسا )

نهاریپ هب  یهاگن  دـش و  برطـضم  دیـسرت و  یتخـسب  دینـش  تداع ) تعیبط و  فـالخ  رب   ) لـفط نآ  زا  ار  نخـس  نیا  نوچ  هاـشداپ 
تمهت ندومن و  تفعب  رهاظت  تیاکش و   ) نیا هک  تفگ  اخیلزب  تسا ، هدش  هدیرد  شرـس  بقع  زا  هک  دومن  هدهاشم  درک و  فسوی 

.تسنانز امش  هلیح  رکم و  زا  ندز ) يرگیدب 

ار هیـضق  فسوی  نکیل  دـشکن ) یئاوسرب  راک  و   ) دونـشن ار  نآ  یـسک  هک  راد  ناهنپ  ار  هصق  نیا  تفگ  فسویب و  درک  ور  سپـس  و 
هدش و شمالغ  قشاع  زیزع  نز  هک  دنتفگ  دندوشگ و ) اخیلز  تمالمب  نابز  يرصم ) نانز  و  درک ، ادیپ  راشتنا  ات  دومن  لقن  نارگیدب 

(. دوشیمن شمیلست  دنکیمن و  تباجا  شمالغ  و   ) دناوخیم نتفرگ ) لد  ماک  يارب   ) دوخ يوسب  ار  وا 

هویم اذـغ و  یئاریذـپ و  مزاول  تسارایب و  یـسلجم  درک و  توعد  یتنطلـس  رـصقب  ار  رهـش ) لاجر   ) نانز دیـسر  اـخیلزب  ربخنیا  نوچ 
ره تسدـب  دروآ و  تسا ) ومیل  زا  یعون   ) جـنرت ناشیا  يارب  دـندمآ ) ناگدـش  توعد  یگمه  هکنآ  زا  سپ   ) دومن و اـیهم  هداـمآ و 

تفر و اهنآ  سلجمب  راچانب  ترـضح  نآ  نانز  رب  وش  لخاد  تفگ  فسویب  دـش و ) جراخ  قاطا  زا   ) و داد ، يدراک  ناـشیا  زا  کـی 
زا  ) دندرمش و گرزب  ار  وا  دندومن  فسویب  رظن  نوچ  يرصم  نانز 
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دـشاب رـشب  سنج  زا  مالغ  نیا  هک  اشاح  دنتفگ  دندیرب و  ار  دوخ  ياهتـسد  جنرت ) ياجب  هک  يروطب  دـندش  ناریح  شلامج  نسح و 
هرطاخ بلق و  رد  یلامج  نسح و  نینچ  هدینشن و  ار  وا  فصو  یشوگ  هدیدن و  ار  شدننام  یمشچ  چیه  اریز  )

121 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

تبحم و زا  ارم  هک  یفـسوی  نآ  تسنیا  تفگ  دـنا ) هدـش  ناریح  شلاـمج  زا  ناـنز  همه  دـید  نوچ   ) اـخیلز و  هدرکن ) روطخ  یـسک 
دوخ ياهتـسد  هک  دیدش  باتیب  وا و  هتفیـش  نانچنآ  دیا و  هدرکن  واب  رتشیب  رظن  کی  امـش   ) و دیدرکیم ، تمالم  وا  اب  هدوارم  هقالع و 

(. دینکیم شنزرس  تمالم و  ارم  مه  زاب  ایآ  دیدرگ ، لزلزتم  امش  باصعا  دش و  نازرل  امش  ياهلد  دیدیرب و  ار 

ره دنتشادن و ) یمارآ  هک  دندوب  هدش  فسوی  لامج  وحم  نانچ   ) دنتفر دوخ  ياهلزنمب  دنتـساخرب و  اخیلز  سلجم  زا  نانز  نآ  نوچ 
نکیل دورب ، اهنآ  دزنب  ترـضح  نآ  هک  دـندومنیم  تساوخرد  سامتلا و  دنداتـسرفیم و  فسوی  شیپ  يدـصاق  یناهنپ  ناشیا  زا  کی 

.دومنیم عانتما  ترضح  نآ 

هلیح و رکم و  زا  ارم  رگا  ایادخ  درکضرع : و  درک ) ادخب  هجوت  دیدرگ و  برطضم  ترـضح  نآ  تشذگ  ّدح  زا  نانز  رارـصا  نوچ  )
تـسا نکمم  دـنرادیماو و  دـنراد  اضاقت  نم  زا  هک  یتشز  لمعب  ارم  دـنوشیم و  بلاغ  نم  رب  ناشیا  یئامرفن  ظفح  نانز  نیا  هتـساوخ 

.دوب مهاوخ  ناتخبدب  نالهاج و  وزج  ماگنه  نآ  و  موش ، بکترم  میامنب و  اهنآب  لیم  دنک و ) هبلغ  نم  رب  هرامأ  سفن  )

ياهتـساوخ اخیلز و  اب  ترـضح  نآ  هصق  هک  یعقوم  و  داد ، تاجن  نانز  رکم  زا  ار  وا  دومرف و  باجتـسم  ار  شیاـعد  یلاـعت  يادـخ 
زا رگید  نانز 
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تفگیم ینخس  یـسک  ره  ناشیا  هراب  رد  دندرکیم و  دای  یلفحم  یـسلجم و  ره  رد  هک  دش  مدرم  دزنابز  و   ) دیدرگ عیاش  رـصم  رد  وا 
يریـصقت فسوی  هک  دوب  هدینـش  لفط  نآ  زا  هکنیا  اب  هاشداپ  دشکن ) یئاوسرب  رتشیب  دـتفیب و  اهنابز  رـس  زا  هیـضق  هکنآ  يارب  راچانب 

هک نامیدن  زا   ) رگید رفن  ود  یتدم  زا  دعب  نادنزب و  داتـسرف  ار  شترـضح  دنک و  ینادنز  ار  ترـضح  نآ  هک  تفرگ  میمـصت  درادن 
دندومن نادنز  لخاد  دنتشاد  هک  يریصقت  يارب  دندوب ) رابرد  هناخبارش  سیئر  يرگید  نایاونان و  سیئر  یکی 

122 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

«. 1  » هدومرف نایب  نآرق  رد  ار  ناشیا  هصق  یلاعت  يادخ  هک  نانچ 

( هک قودص  دیوگ  نینچ   ) دومرفن يزیچ  رگید  دیناسر  اجنیدب  نخس  نوچ  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  دیوگ  هزمح  وبا 
دوـخ لـقع  اـب  فـسوی  ترـضح  تفگیم  ِْهَیلِإ ، ِینَنوُعْدَـی  اَّمِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ُنْجِّسلا  ِّبَر  هیآ : ینعم  رد  روـفیط  نب ...  دّـمحم  زا  مدـینش 

نادـنز رد  و  داد ، حـیجرت  وا  يارب  ار  نادـنز  شلقع  و  دورب ) نادـنزب  اـی  دـهد  تبثم  باوج  اـخیلز  تساوخردـب  هک   ) دومن تروشم 
: تفگیم عرضت  تلاح  اب  داد و  رارق  دوخ  عیفش  هطساو و  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  دّمحم  مظعأ  یبن  متاخ و  ربمغیپ 

کتعاط یلع  یبلق  تبث  راصبالا  بولقلا و  بلقم  ای 

ظفح ار  وا  ینمادـکاپ  داد و  شتاجن  نادـنز  الب و  زا  دیـشخب و  تیفاـع  ار  شترـضح  دومرف و  باجتـسم  ار  شیاـعد  یلاـعت  يادـخ 
.دومرف

دنتـساوخ ار  نیماینب  هک   ) شنادنزرفب هدومرف  مالّـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح  هکنیا  تفگیم : هک  روفیط  نب ...  دّمحم  زا  مدینـش  زین  و 
مدرپس امشب  ار  فسوی  متسناد و  نیمأ  ار  امش  دنربب ) رصمب 
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هدومرف هک  تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  نایب  راتفگ و  دننامه  مدیدن ، ار  وا  رگید  و 

« نیتّرم رجح  نم  نمؤملا  عسلی  «ال 

هک ددرگیم  بظاوم  دوش و  یم  شتربـع  ببـس  دـید  تیذا  هک  لوا  هبترم  اریز   ) دـنیب یمن  تیذا  همدـص و  هبترم  ود  هارکی  زا  نمؤـم 
( دومن ادخ  ریغ  رب  دامتعا  نوچ  و   ) درک دامتعا  ناشیاب  و  دومن ، اهنآ  میلست  ار  فسوی  هک  تسنانچ  نآ  هصق  و  دنیبن ) تیذا  راب  رگید 

دندنکفا و هاچ  رد  ار  وا  تهج  نیا  زا 

______________________________

هاشداپ هک  دوب  هداتـسرف  ار  یـصخش  مور  هاشداپ  هک  هدوب  نیا  اهنآ  ندـش  ینادـنز  ببـس  هک  دوش  یم  مولعم  تاـیاور  لـالخ  زا  ( 1)
و رـصم ، یتنطلـس  رابرد  هناخزپشآ  سیئر  يرگید  رابرد و  هناخبارـش  سیئر  یکی  دندوب  ردارب  رفن  ود  نآ  دـننک و  مومـسم  ار  رـصم 

.میریگب مور  ناطلس  زا  هزیاج  ات  مینک  مومسم  دیاب  تفگیم  هناخزپشآ  سیئر  و  درک ، مومسم  دیابن  تفگ  هناخبارش  سیئر 

.دنتخیوآ رادب  ار  هناخزپشآ  سیئر  رمالا  رخآ  ات  درک ، ینادنز  ار  ناشیا  دیسر و  زیزع  شوگب  ربخ  نیا 

123 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

تنطلس ریرسب  ار  ترضح  نآ  دنوادخ  ًاِظفاح ، ٌْریَخ  ُهَّللاَف  تفگ : درک و  دامتعا  واب  درپس و  ادخب  ار  مود  رـسپ  نکیل  دنتخورف و  سپس 
.تفای یئاهر  هودنا  مغ و  تنحم و  زا  دینادرگزاب و  واب  ار  فسوی  دیناسر و 

 .. هدومن تقرس  نیماینب  رگا  دنتفگ  فسوی  ناردارب  هکنآ  تلع  مود  لهچ و  باب 

ْقِرْـسَی ْنِإ  اُولاق  هیآ : ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دومرفیم : تفگیم : هک  مامه  نب  لیعامـسا  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 1
دندربیم ثراب  رگید  کی  زا  ار  نآ  گرزب  ناربمغیپ  هک  دوب  يدنبرمک  مالّسلا  هیلع  قاحسا  ترضح  يارب  ُْلبَق ، ْنِم  َُهل  ٌخَأ  َقَرَـس  ْدَقَف 

نآ تلحر  عقوم  قاحسا  ترضح  (و 
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هاگن دوخ  هناخ  رد  ار  وا  تشادیم و  تسود  رایـسب  ار  فسوی  دوب و  فسوی  ترـضح  همع  شیپ  رد  و  هراس ) شرتخدب  دوب  هدرپس  ار 
.دوب هتشاد 

يارب فسوی  همع  متسرفیم ، وت  شیپ  زاب  ار  وا  دومرف  دروایب و  دوخ  لزنمب  هک  دیبلط  شرهاوخ  زا  ار  فسوی  بوقعی  ترضح  يزور 
لیم مرادیم و  شتـسود  رایـسب  اریز  داتـسرف  مهاوخ  وت  دزن  ادرف  مرادیم و  هاگن  بشما  ار  فسوی  ردارب  يا  هک  داتـسرف  ماغیپ  بوقعی 

و  ) داتـسرف بوقعی  دزن  ار  شترـضح  تسب و  فسوی  ياهـسابل  ریز  رد  ار  دنبرمک  دـش  حبـص  نوچ  منیبب  وکین  ار  وا  بشما  هک  مراد 
ما و هدومن  شیتفت  ار  همه  نم  و   ) دنا هدرک  تقرـس  ار  صوصخم  دـنبرمک  تفگ  و  تفاتـش ) بوقعی  دزنب  یتعاس  دـنچ  زا  دـعب  دوخ 
، دوب هتسب  هک  دندید  فسوی  رمک  رد  ار  نآ  و  دز ) الاب  ار  فسوی  ياهـسابل  درب و  تسد  میامن و  شیتفت  مه  ار  فسوی  دیاب  ما  هتفاین 

(. درب دوخ  شیپ  ار  فسوی  هلیح  نیاب  مریگیم و  یگدنبب  ار  وا  نم  هدومن  تقرس  ار  دنبرمک  فسوی  تفگ  و   ) درک زاب  ار  نآ 

یگدـنبب هدـش  هدـیدزد  لاوما  بحاص  ار  قراس  دـیدزدیم  يرگید  زا  ار  يزیچ  یـسک  رگا  هک  دوب  رارق  مسر و  نینچ  ناـمز  نآ  رد 
.تفرگیم

124 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

لیئارسإ ینب  نامز  رد  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  مدینـش  تفگ  هک  اشولا  یلع  نب  نسح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 2
ترـضح و  تفرگیم ، یگدـنب  ناونعب  ار  قراـس  لاوما  بحاـص  درکیم  تقرـس  يرگید  زا  ار  يزیچ  یـسک  رگا  هک  دوـب  نینچ  مکح 

ار ترضح  نآ  نز  نآ  دوب و  دوخ  همع  شیپ  یکدوک  رد  فسوی 
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و تسب ، یم  بوقعی  رمکب  ار  نآ  هک  تشاد  يدنبرمک  قاحسا  ترـضح  و  دومنیم ، ینابرهم  تبحم و  واب  تشادیم و  تسود  رایـسب 
ادعب درکـضرع  دش و  نیگمغ  تخـس  شرهاوخ  دیبلط  ار  فسوی  بوقعی  يزور  ات  دوب ، شرتخد  شیپ  تفر ) ایند  زا  قاحـسا  نوچ  )
دزنب یتعاـس ) دـنچ  زا  سپ   ) دوخ داتـسرف و  بوقعی  شردـپ  شیپ  ار  وا  تسب و  فسوی  رمکب  ار  دـنبرمک  ار و  وا  متـسرفیم  وـت  دزنب 

فسوی ياهـسابل  دیدرگ و  صحفت  لوغـشم  میامن و  شیتفت  ار  وا  دیاب  هدیدزد  ار  صوصخم  دنبرمک  فسوی  تفگ : دمآ و  بوقعی 
رگا دـنتفگ : دـندوب  هدراذـگ  ناشردارب  راب  رد  ار  لایکم  هک  یماگنه  فسوی  ناردارب  تهج  نیا  زا  درک  زاب  ار  دـنبرمک  دز و  الاب  ار 

فـسوی ترـضح  هتفرگ ،) داـی  وا  زا  نیا  و   ) هدرک تقرـس  وا  زا  شیپ  هک  فسوی ) ماـنب   ) هتـشاد مه  يردارب  هدوـمن  یتقرـس  نیماـینب 
دوش تفای  وا  راب  رد  لایکم  هک  یسک  تازاجم  دومرف : هکلب ) میا  هدرکن  تقرس  مردارب  هن  نم و  هن  مفـسوی و  نم  هک  دومرفن  راهظا  )

.تسیچ

ياهراب صحفت  رد  عورـش  وا ) رومأم  ای  ترـضح  نآ  تفرگ ، دیاب  یگدنبب  ار  وا   ) دنکیم مکح  نوناق  هک  تسنآ  وا  تازاجم  دـنتفگ 
هدیدزد ار  لایکم  نیماینب  اعقاو  هک  دندرک  نامگ  ناردارب   ) تفای و نآ  نایم  رد  لایکم  دومن و  زاب  نیماینب  راب  سپس  دومن و  ناردارب 

نآ ناشدارم  و  هدرک ، تقرـس  هک  تشاد  مه  يردارب  اریز ) هتفرگ  داـی  فسوی  شردارب  زا   ) هدرک يدزد  نیا  رگا  دـنتفگ  اذـل ) تسا 
.دوب دنبرمک 

دیتسه دزد  امش  دنتفگ  فسوی  نارداربب  هکنآ  تلع  موس  لهچ و  باب 

و  ) يریخ دومرفیم : هک  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 1

125 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

یسک يارب  تسین  یتخبشوخ ) تداعس و 
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دندیمهف یم  رگا  دیاش  اریز  متـسه ، امـش  ردارب  نم  هک  دومرفن  زاربا  تحلـصم و  يارب  درک  هیقت  فسوی  ترـضح   ) درادن و هیقت  هک 
فـسوی تهج ) نیا  زا  دناسرن  ناشردپب  ار  فسوی  ندوب  هدنز  ربخ  هک  دنـشکب  ار  نیماینب  دوب  نکمم  تسا  فسوی  ترـضح  نآ  هک 

رد  ) دندوب هدرکن  يدزد  هکنآ  لاح  و  دـیا ) هدـیدزد  شردـپ  زا  ار  فسوی  هکنیا  زا  هیانک   ) دـیتسه قراس  امـش  هلفاق  لها  يا  تفگ :
(. دندرکیم لیک  مدنگ  نآ  اب  هک  ار  یتنطلس  لیک  مهنآ  رصم و 

، تسادخ نید  زا  مدرکـضرع  تسادخ ، نید  زا  هّیقت  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار ...  ام  دـندرک  ثیدـح  - 3 - 2
یتقرس رصم ) رد   ) هکنیا اب  دیتسه ، قراس  امش  هلفاق  لها  يا  هدومرف : فسوی  ترـضح  هک  تسا  ادخ  نید  زا  مسق  ادخب  يرآ  دومرف :

.دندوب هدرکن 

نادنزرف  ) هلفاق يا  َنُوقِراَسل ، ْمُکَّنِإ  ُریِْعلا  اَُهتَّیَأ  هیآ  ینعم  رد  دومرفیم  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار ...  ام  دندومن  ثیدح  - 4
.شردپ زا  ار  فسوی  دیدیدزد  ینعی  دیا ، هدرک  يدزد  امش  بوقعی )

دنتفگن و  میا ، هدومن  دوقفم  ار  یهاشداپ  لایکم  دـنتفگ  دـیا ، هدرک  دوقفم  ار  يزیچ  هچ  دندیـسرپ  ناشیا  زا  هک  یتقو  ینیب  یمن  اـیآ 
.دیدیدزد شردپ  زا  ار  فسوی  امش  هک : دوب  نیا  اهنآ  يدزد  زا  فسوی  ترضح  ضرغ  دوصقم و  و  دیا ، هدیدزد  ار  لایکم  امش  هک 

شناردارب فسوی و  زا  دینک  سسجت  دیورب و  دومرف  شنادنزرفب  بوقعی  ترضح  هکنآ  تلع  مراهچ  لهچ و  باب 

: هدومرف شنادنزرفب  بوقعی  ترـضح  هکنیا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضحب  مدرکـضرع  تفگ  هک  ریدس  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 1
هدنز فسوی  هک  تسنادیم  ایآ  دیبایب ) ار  ناشیا  دیاش   ) شردارب فسوی و  لاح  زا  دیئامن  قیقحت  دینک و  صحفت  سسجت و  دیورب و 

126 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

وا زا  هدوب  لاس  تسیب  هکنیا  اب  تسا 
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.دمآ دیدپ  شنامشچ  رد  یئانیب  فعض  هک ) تسیرگ  ردقنآ  شقارف  رد   ) هتشادن و يربخ 

شدزنب توملا  کلم  هک  دومن  تساوخرد  یلاعت ) يادخ  زا   ) رحـس ماگنه  اهبـش  زا  یبش  اریز  تسا  هدـنز  هک  تسنادـیم  یلب  دومرف :
: دوـمرف تسیچ  بلطم  تشاد  ضورعم  دـیدرگ و  رـضاح  شدزنب  تسا ) لـیئارزع  ناوـعا  زا  یکی  هـک   ) توـملا کـلم  لاـیرب  دـیآ ،
، يرگید زا  دعب  یکی  تفگ  يرگید ، زا  دـعب  یکی  ای  یئامنیم و  ضبق  هبترم  کیب  ار  ناگدـنب  حاورا  هک  منک  لاؤس  ار  نیا  متـساوخ 

.ما هدومنن  ضبق  تفگ  يا ، هدومن  ضبق  ار  فسوی  مدنزرف  حور  دومرف :

شردارب فسوی و  دیبایب  دیاش  دینک  سـسجت  دیورب  دومرف  شنادنزرفب  تسا و  هدنز  فسوی  هک  تسناد  ترـضح  نآ  تهج  نیدـب 
«. 1  » ار نیماینب ) )

______________________________

ترـضح حور  هجوتم  تسنکمم  دشاب  هدومن  ار  حاورا  ضبق  یعامتجا  روطب  رگا  هک  هدوب  نیا  يارب  ترـضح  نآ  شـسرپ  دیاش  ( 1)
.دشاب هدشن  فسوی 

هک یعقوم  اریز  تسا ، هدنز  فسوی  ترـضح  تسنادیم  بوقعی  ترـضح  هک  دیامنیم  لقن  نیدلا  لامک  زا  دیدج ) - 12  ) راحب رد  و 
دـشاب هدروخ  ار  وا  گرگ  رگا  دومرف : ترـضح  نآ  دـندروآ  ردـپ  دزنب  دولآ  نوخ  ملاـس و  ار  ترـضح  نآ  نهاریپ  فسوی  ناردارب 

.دنکن هراپ  ار  شنهاریپ  دروخب و  ار  یناسنا  یگرگ  تسنکمم  ریغ  نوچ  دشاب  هدیرد  ار  شنهاریپ  دیاب 

تهجب ترضح  نآ  بارطـضا  هیرگ و  میئوگ  باوج  تسیرگیم  ردقنآ  ارچ  سپ  تسا  هدنز  تسنادیم  هکنیا  اب  دیوگ : یـسک  رگا  و 
رد رگید ، ناگتشرف  اب  ای  اهنت  لیئارزع  ای  تسا  دنوادخ  ایآ  هک : حاورا  ضباق  عوضوم  رد  هدوب و  فسوی  ترـضح  يرود  تقرافم و 

َلِّکُو يِذَّلا  ِتْوَْملا  ُکَلَم  ْمُکاَّفَوَتَی  ُْلق  دیامرفیم  اج  کی  رد  و  ار ، سک  ره  دناریمیم  دنوادخ  َسُْفنَْألا ، یَّفَوَتَی  ُهَّللا  دیامرفیم : نآرق 
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.درک دهاوخ  ضبق  يرگید  زا  دعب  یکی  تسا  امش  رب  لکوم  هک  توملا  کلم  ار  امش  حاورا  هک  مدرمب  ربمغیپ  يا  وگب  ْمُِکب ،

و دش ، دنهاوخ  حور  ضبق  تمحر  ّبیط و  هکئالم  تسدـب  هک  يدارفا  نآ  َنِیبِّیَط ، ُهَِکئالَْملا  ُمُهاَّفَوَتَت  َنیِذَّلا  دـیامرفیم : اج  کی  رد  و 
اج کی  رد  دیدرگ و  دهاوخ  ماجنا  ام  ناگداتسرف  زا  صوصخم  یعمج  تسدب  مدرم  حور  ضبق  اُنلُسُر ، ُْهتَّفَوَت  دیامرفیم : اج  کی  رد 

.دریگیم ماجنا  هکئالم  تسدب  حور  ضبق  ُهَِکئالَْملا ، ُمُهاَّفَوَتَت  دیامرفیم :

نآرق رد  دنوادخ  هدیـسرپ : شترـضح  زا  هکیدرم  باوج  رد  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نایب  فالتخا  نیا  باوج  رد 
هبترم کـی  صوصخم و  هتـسدب  هبترم  کـی  توملا و  کـلمب  هبترم  کـی  هداد و  دوخب  تبـسن  هبترم  کـی  حور  ضبق  عوـضوم  رد 

هکئالم هکلب  دیامن  ناگدنب  حاورأ  ضبق  دوخ  هک  تسنآ  زا  رتگرزب  رترب و  یلاعت  يادخ  هدومرف : ترضح  نآ  قلطم  هکئالمب  تبسن 
ررقم رواـی  ناوعأ و  هتـسد  ود  توملا  کـلم  يارب  دـنوادخ  هداد و  دوـخب  تبـسن  تهج  نیدـب  تسوا  رماـب  نوـچ  دـنهدیم و  ماـجنا 

.هدومرف

ار حـلاص  عـیطم و  ناگدـنب  حور  ضبق  هک  تمحر  هکئـالم  هتـسد  کـی  دـیامنیم ) بلطم  نیدـب  هراـشا  قوـف  تیاور  رد  هک  ناـنچ  )
کلم رماب  کلم  هتـسد  ود  نیا  هکنیا  راـبتعاب  و  دـنیامنیم ، ار  راـکهانگ  دارفا  حور  ضبق  هک  تمقن  هکئـالم  هتـسد  کـی  دـنیامنیم و 

.دنهدیم ماجنا  ار  لمع  نیا  اهنآ  نوچ  هداد  هکئالمب  تبسن  و  هداد ، توملا  کلمب  تبسن  ار  نآ  دنوادخ  دننکیم  حور  ضبق  توملا 

هیلع قداص  ترـضح  زا  هر )  ) قودص خیـش  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  زا  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  هر )  ) یئوخ ار  نومـضم  نیمهب  بیرق  و 
ار باوج  نیا  دننامه  زین  و  دیامنیم ، لقن  مالّسلا 
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.دنکیم لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  قودص  خیش  دیحوت  باتک  زا 

127 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دیسر بوقعی  ماشمب  هار  زور  هد  تفاسم  زا  فسوی  نهاریپ  يوب  هکنآ  تلع  مجنپ  لهچ و  باب 

مالّسلا هیلع  میهاربا  ترـضح  يارب  تشهب  زا  دوب  ینهاریپ  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 1
ار نآ  ترضح  نآ  تقو  ره  دوب و  یکچوک  هرقن  هبعج  نایم  رد  و  دنتخادنا ) يدورمن  شتآ  نایم  رد  ار  وا  هک  یعقوم   ) دندوب هدروآ 

دنلب ای  هاتوک  سابل  هک  هدوب  نآ  ءایبنا  تازجعم  زا  یکی  اریز   ) دشیم عیسو  دیشوپیم 

128 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

ترـضح مشچ  رب  دنربب و  داد  نارداربب  هک  ینامز  ات  دوب  فسوی  ترـضح  دزن  نهاریپ  نآ  و  دشیم ) ناشمادـنا  اب  يواسم  دندیـشوپیم 
.دنلامب بوقعی 

یقاب نآ  زا  يراثآ  العف  نیطسلف و  رد  هدوب  یگرزب  رهش   ) دوب هلمر  رد  بوقعی  ترضح  دمآ و  نوریب  رـصم  تختیاپ )  ) زا هلفاق  نوچ 
.دوب فسوی  ترضح  یتشهب  نهاریپ  يوب  شدارم  و  دسریم ، مماشمب  فسوی  يوب  دومرف  هک  تسین )

: دومرفیم مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  یفعج  لضفم  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 2

: دومرف منادیمن ، مدرکضرع  دوب ، اجک  زا  فسوی  نهاریپ  ینادیم  ایآ  لضفم  يا 

يدرس زا  هک  دیناشوپ  واب  دروآ و  تشهب  زا  ینهاریپ  وا  يارب  لیئربج  دنتخورفا  میهاربا  ترـضح  يارب  ار  شتآ  نایدورمن  هک  ینامز 
داـهن و یکچوک  هبعج  رد  ار  نآ  دـش  راکـشآ  میهاربا  ترـضح  نیبـج  رد  گرم  راـثآ  هک  یماـگنه  دـنامب و  ظوفحم  اوه  یمرگ  و 
تسب و فسوی  ترضح  يوزابب  بوقعی  ترضح  و  بوقعی ، ترضح  يوزابب  قاحـسا  ترـضح  و  تسب ، قاحـسإ  شدنزرف  يوزابب 

زا ار  نهاریپ  نآ  دش  مامت  شرگید  يایاضق  یگدنب و  شورف و  يایاضق  ات  دوب  هتسب  وا  يوزابب 
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.دیسر بوقعی  ترضح  ماشمب  نآ  يوب  دروآ و  نوریب  هبعج 

شنزرـس و خیبوت و  هئطخت و  ارم  رگا  ِنوُدِّنَُفت ، ْنَأ  َْول ال  َفُسُوی  َحیِر  ُدِـجََأل  یِّنِإ  دـیامرف : یم  ار  وا  لوق  نایب  یلاعت  يادـخ  هک  نانچ 
نامه يوب  نآ  و  دـسریم ، نم  ماشمب  فسوی  يوب  هدـش ) لـیاز  شلقع  دـیئوگن  و   ) دـیهدن تبـسن  تهافـسب  ارم  دـینکیمن و  تمـالم 

.دندوب هدروآ  تشهب  زا  هک  دوب  ینهاریپ 

129 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

ره و  دوب ، فسوی  نادنزرف  تسدب  دومرف : هدیـسر  یناسک  هچ  تسدب  دش و  هچ  نهاریپ  نآ  موش  تیادف  مدرکـضرع : دیوگ  لضفم 
کنیا و   ) دیسر وا  ءایصواب  ترضح  نآ  زا  ادخ و  لوسرب  دش  یهتنم  اهنآ  همه  تسا  هتشاذگ  ثراب  یملع  ریغ  ای  ملع و  هک  يربمغیپ 

(. تسا نم  تسدب 

درک ندومن  اعد  رد  ریخأت  بوقعی  ترضح  تسین و  امش  رب  یتمالم  دومرف  شنارداربب  فسوی  هکنآ  تلع  مشش  لهچ و  باب 

بوقعی نادنزرف  ارچ  مالّسلا : هیلع  قداص  ترضحب  مدرکضرع  تفگ  هک  یمشاه  لضف  نب  لیعامـسا  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 1
نیب هک   ) میا هدش  بکترم  ار  یگرزب  ياطخ  اریز  نک  شزرمآ  بلط  ام  يارب  ردپ  يا  دنتـشاد  هضرع  دندومن و  سامتلا  واب  هک  یتقو 

شزرمآ بلط  و  مبلطیم ، شزرمآ  امش  يارب  مراگدرورپ  زا  يدوزب  دومرف : میدش ) وت  ینارگن  ثعاب  میتخادنا و  یئادج  فسوی  وت و 
دنوادخ و  میدومن ) وتب  تبـسن  ار  هچنآ   ) میدرک اطخ  ام  مسق  ادخب  دـنتفگ : فسوی  ترـضحب  هک  یتقو  نکیل  و  تخادـنا ، ریخأتب  ار 

تسین و امش  يارب  یهانگ  دومرف : گنردالب  ترـضح  نآ  لامک ) لقع و  تّزع و  تنطلـسب و   ) داد يرترب  ام  رب  ار  وت  هک ) رکـش  ار  )
«. 1 ( » دزرمایب ار  امش  ات  مهاوخیم  ادخ  زا  ادعب  هک  دومرفن  و   ) تسا نیمحارلا  محرأ  اریز  دزرمآ  یم  ار  امش  دنوادخ 

______________________________

لقن یشایع  زا  ج ) - 9  ) راحب رد  ( 1)
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: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  دیامنیم 

َلاق ْذِإ  ُتْوَْملا  َبوُقْعَی  َرَضَح  ْذِإ  َءادَهُش  ُْمْتنُک  ْمَأ  دیامرفیم : ناشیا  هراب  رد  نآرق  و  دندش ، ادعـس  وزج  دندرک و  هبوت  بوقعی  نادنزرف 
ترـضح َنوُِملْـسُم ، َُهل  ُنَْحن  ًادِحاو َو  ًاهلِإ  َقاحْـسِإ  َلیِعامْـسِإ َو  َمیِهاْربِإ َو  َِکئابآ  َهلِإ  َکَهلِإ َو  ُُدبْعَن  اُولاق  يِدَْعب  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  ام  ِهِینَِبل 

يادخ وت و  يادخ  مینکیم  تدابع  دنتفگ  همه  دینکیم ، تدابع  اریـسک  هچ  نم  زا  دـعب  دومرف : دوخ  نادـنزرفب  گرم  ماگنه  بوقعی 
و میـشابیم ، وا  یهاون  رماوأ و  میلـست  میتـسه و  وا  یگناـگی  تینادـحوب و  دـقتعم  اـم  ار و  قاحـسا  لیعامـسا و  میهاربا و  وـت  ناردـپ 

.میئامنیم لمع  رسک  مک و  نودب  ار  شتاروتسد 

( نولاـباز ناد -  ) نود يوـال ، نوعمـش ، اذوهی )  ) ادوهی لـیبور ، نیماـی ) نبا   ) نیماـینب فسوی ، زا : تستراـبع  بوقعی  نادـنزرف  ماـن  و 
(. رشا  ) رسأ داج )  ) داح یلاتفن )  ) یلاتفت رجشی ، باهق ،

130 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دوب و فسوی  رب  ناشیا  تیاـنج  زین  و  درمریپ ، بلق  زا  تسا  رتکزاـن  رت و  مرن  ناوج  بلق  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
يرگید قح  زا  بوقعی  وفع  دوب و  دوخ  قح  زا  فسوی  وفع  فسویب و  دوب  اـهنآ  تیاـنج  رثا  رد  دوب  هدیـسر  بوـقعیب  هک  مه  یتـیذا 
فـسوی هکنآ  تلع  و  دـیامن ) وفع  بلط  ادـخ  زا  ناشیا  يارب  هک   ) هعمج بش  رحـس  اـت  داد  هدـعو  دومن و  ریخأـت  تهج  نیا  زا  دوب ،

ماـگنه هک  روفیط  دّـمحم ...  زا  مدینـش  دنتخانـشن - ار  فسوی  اـهنآ  نکیل  دـندش و  دراو  وا  رب  هک  یناـمز  تخانـش  ار  دوخ  ناردارب 
ار ناـشیا  دـندش  دراو  شترـضح  رب  نوچ  فـسوی  ناردارب   ) َنوُرِْکنُم َُهل  ْمُه  ْمُهَفَرَعَف َو  ِْهیَلَع  اُولَخَدَـف  َفُـسُوی  ُهَوْـخِإ  َءاـج  َو  توـالت :

تخانش و
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ببـسب ار  درم  دـیامنیم  البب  التبم  یلاعت  يادـخ  و  دـندوب ، هتـشادن  هاگن  ار  فسوی  مارتحا  نوچ  تفگیم  دنتخانـشن ) ار  فسوی  اـهنآ 
.نارگید مارتحا  كرت 

فـسوی ناردارب  دسح  توادع و  هلیح و  رکمب و  یپ  يدح  ات  هک   ) دومن فسوی  مارتحا  كرت  هک  ار  بوقعی  ترـضح  ینیب  یمن  ایآ 
نوچ لاـس و  تسیب  تدـم  دـیدرگ  وا  قارفب  ـالتبم  دـش و  رود  شمـشچ  شیپ  زا  و  درپـس ) اـهنآب  ار  فـسوی  لاـح  نیا  اـب  دوـب  هدرب 

دندیدیم و ار  وا  هک  دش  نانچ  اذل  دندرک  ینمـشد  وا  اب  دنتـشاد و  لد  رد  هک  يدسح  هطـساوب  دندومن  ار  وا  مارتحا  كرت  شناردارب 
ار ترـضح  نآ  فسوی  ترـضح  رب  دورو  زا  سپ  اذـل  تشادـن  دنتـشاد  شناردارب  هک  يدـسح  نآ  نیماـینب  نوچ  و  دنتخانـش ، یمن 

دندومن ار  يرگید  مارتـحا  كرت  رگا  هک   ) مدرم یماـمت  دـنا  نینچ  نیا  و  متـسه ، وـت  ردارب  نم  نیقی  متح و  روـطب  تفگ  تخاـنش و 
.دش دنهاوخ  الب  راتفرگ 

131 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

ادخ ياضر  يارب  ار  رگید  کی  ياهیراتفرگ  دسریمن و  یـسک  دردب  یـسک  هک  تسا  دوهـشم  مولعم و  الماک  نامز  نیا  رد  هک  نانچ 
: هدومرف مالسا  ربمغیپ  هکنیا  اب  دننکیمن  فرطرب 

ملسمب سیلف  نیملسملا  روماب  متهی  مل  حبصأ و  نم 

(. دوب دهاوخن  ناملسم  دیامن  ناملسم  مدرمب  تمدخ  هک  دشاب  هتشادن  ششوک  یسک  ره  ، 

دماین دوجوب  يربمغیپ  فسوی  ترضح  بلص  زا  هکنآ  تلع  متفه  لهچ و  باب 

يوسب تکرح  لماک  یئانیب  زا  سپ   ) بوقعی ترـضح  نوچ  هک : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  زا ...  مردـپ  ارم  درک  ثیدـح  - 1
یهاشداپ تکوش  ظفح  هطساوب   ) فسوی دش و  هدایپ  بکرم  زا  دوب ) هدمآ  وا  لابقتساب  هک   ) فسوی ترـضحب  دیـسر  دومن و ) رـصم 

ندش هدایپ  زا  سپ   ) دشن و هدایپ  ردپ  زا  رتدوز  بسا ) زا 
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هتـسیاش هدنب  فسوی  يا  تفگ : دیدرگ و  لزان  فسوی  رب  لیئربج  هک  دندوب  هدشن  غراف  هقناعم  زا  زونه  دنتفرگرب ) رد  ار  رگید  کی 
دیدرگ جراخ  شتـسد  فک  زا  يرون  دوشگب  تسد  نوچ  اشگب ، ار  دوخ  تسد  يدشن ، هدایپ  وت  و  وت ) مارتحا  يارب   ) دش هدایپ  ادـخ 

زا يربمغیپ  هک  دوب  نآ  هناشن  وت و  يارب  تسا  یتبوقع  درک  ضرع  دوب ، هچ  رون  نیا  لیئربج  يا  دومرف  فسوی  ترضح  تفر ، الاب  و 
«. 1 ( » يدومن ردپ  مارتحا  کته  هکنیا  تهجب   ) دوشیمن ادیپ  وت  لسن 

______________________________

ترـضح نآ  هکلب  دنتـسه ، هزنم  تشز  تافـص  هنوگ  نیا  زا  ناربـمغیپ  اریز  دوبن  ربـکت  هطـساوب  فـسوی  ترـضح  ندـشن  هداـیپ  ( 1)
ندش هدایپ  نوچ  دیامن  ارجا  ار  نید  ماکحا  دناوتب  دـنامب و  دوخ  ياجب  شتمظع  ات  دومن  ار  يراد  مدرم  تسایـس  تحلـصم  تاعارم 
بعر سرت و  وا  زا  رگید  مدرم  دوـش و  یم  ناطلــس  تراـقح  یکچوـک و  تّـفخ و  بجوـم  تـکلمم  لـها  زا  رفنکی  يارب  ناــطلس 

نیا زا  بوقعی  ترـضح  دـننام  يردـپ  مهنآ  ردـپ  مارتحا  نکیل  و  ددرگیم ، ادـیپ  تکلمم  رد  يرـسدوخ  ینماان و  تشاد و  دـنهاوخن 
.تسا رت  مزال  رترب و  تحلصم  تسایس و 

يارب دیدرگ  عقاو  باتع  دروم  تشگ و  دیدپ  ترضح  نآ  زا  هک  تسیئالوا  كرت  فسوی  ترضح  ندش  هدایپ  ردپ  زا  دعب  نیا  رب  انب 
.دوش یم  عقاو  باتع  دروم  يزیچ  كدناب  تسیلاع و  هجرد  نأش و  تعفر  ياراد  ربمغیپ  هکنآ 

دوخ یهاشداپ  لاوما  بابـسا و  دینادرگیم و  نئازخ  رد  ار  بوقعی  شردپ  فسوی  هک  تسیورم  دیوگ : جهنم  زا  راونالا  تارمث  رد  و 
يا دومرف : دـید ، اجنآ  رد  رایـسب  راجـشا ) تاناویح و  تسوپ  زا   ) یئاهذـغاک داـتفا  هناخرتفدـب  وا  راذـگ  نوچ  درکیم ، هضرع  واـب  ار 

هچ فسوی 
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درک ضرع  دوبن ، لزنم  تشه  زا  رتـشیب  وت  نم و  ناـیم  هکنیا  اـب  یتـشونن  نمب  يذـغاک  تدـم  نیا  رد  هک  دـش  وت  تلفغ  ثعاـب  زیچ 
ترضح نآ  نک  شسرپ  وا  زا  وت  درکضرع  وا ، زا  نک  لاؤس  ار  نآ  تلع  دومرف : متـسرفن ، يذغاک  وتب  هک  ارم  دوب  هدرک  رما  لیئربج 
فـسوی زا  وت  تقرافم  تقو  رد  هکنیا  تهجب  دومرف  رمأ  نینچ  ارم  ملاع  دـنوادخ  هک  دادـباوج  دیـسرپ ، ار  تلع  تهج و  لـیئربج  زا 

يدیسرتن نم  زا  يدیسرت و  گرگ  زا  دیامرفیم  دنوادخ  دروخب ، گرگ  ار  وا  هک  مسرتیم  ُْبئِّذلا ، ُهَلُکْأَی  ْنَأ  ُفاخَأ  ینإ  یتفگ :

132 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

( فسوی ترـضح  رادـید  يارب   ) بوقعی ترـضح  نوچ  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار ...  اـم  دـندرک  ثیدـح  - 2
هدایپ مارتحا ) يارب   ) تساوخ داتفا  ردپ  رب  شمـشچ  دمآ و  نوریب  رـصم  تختیاپ )  ) زا ردـپ  لابقتـسا  يارب  ترـضح  نآ  تفر  رـصمب 

( تاقالم مسارم  ندـش  مامت  زا  سپ  ، ) درک مالـس  طقف  دـشن و  هداـیپ  دومن و  دوخ  تساـیر  توطـس و  تنطلـسب و  رظن  نکیل  دوش و 
سپس يدشن ، هدایپ  نم  حلاص  هدنب  مارتحا  يارب  هک  دش  ثعاب  هچ  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  فسوی  يا  تفگ  دیدرگ و  لزان  لیئربج 

.دیدرگ جراخ  شناتشگنا  نایم  زا  يرون  دوشگب  نوچ  اشگب  ار  دوخ  تسد  تفگ 

يربـمغیپ وت  لـسن  زا  هک  تسنآ  تمـالع  دوب و  توبن  رون  نیا  تشاد  ضورعم  دوـب : هچ  روـن  نیا  لـیئربج  يا  دوـمرف : ترـضح  نآ 
«1  » يدشن هدایپ  ردپ  مارتحا  يارب  اریز  دوب  دهاوخن 

______________________________

ناردارب هک  یماگنه  اریز  داد  رارق  فسوی  ردارب  يوال  نادنزرف  رد  ار  توبن  دنوادخ  دـیوگ  ( 251 - 12  ) راحب زا  خیرات  دنپ  رد  ( 1)
فسوی دنتساوخ 
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.هاچ رعق  رد  شدیزادنیب  ار و  وا  دیشکن  ِبُْجلا ) َِتبایَغ  ِیف  ُهوُْقلَأ  َفُسُوی َو  اُوُلتْقَت  ال   ) تفگ وا  دنشکب ، ار 

شیپ ار  دوخ  نوچ  يوال  رـصم ، زا  ناردارب  تشگزاب  ماگنه  تشادـهگن ، ار  نیماـی  نبا  دوخ  يرداـم  ردارب  فسوی  هک  یعقوم  زین  و 
ُْریَخ َوُه  ِیل َو  ُهَّللا  َمُکْحَی  ْوَأ  ِیبَأ  ِیل  َنَذْأَی  یَّتَح  َضْرَْألا  َحَْربَأ  ْنَلَف   ) تفگ دوخ  مود  ردارب  نداد  تسد  زا  هطساوب  دیدیم  هدنمرش  ردپ 

( گرم ای  عوجرب   ) یمکح دنوادخ  ای  دـهد  تشگزاب  هزاجا  مردـپ  هکنیا  رگم  منکیمن  تکرح  رـصم )  ) نیمز نیا  زا  نم  َنیِمِکاْحلا )
ناربمغیپ یمامت  و  داد ، رارق  وا  بلـص  رد  ار  يربمغیپ  يوال ، لمع  ود  نیا  ساپب  دنوادخ  تسناگدننک  مکح  نیرتهب  وا  اریز  دیامنب ،

.دنتسه وا  نادنزرف  زا  هطساو  هس  اب  یسوم  ترضح  لیئارسإ و  ینب 

133 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دومرف رایتخا  يرسمهب  ار  اخیلز  فسوی  ترضح  هکنآ  تلع  متشه  لهچ و  باب 

نآ ندیسر  يریپ و  زا  دعب   ) دمآ فسوی  رصق  ردب  اخیلز  دومرفیم : هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 1
دنتفگ واب  نارازگتمدخ )  ) دومن ار  فسوی  ترـضح  روضح  یبایفرـش  تساوخرد  رابرد  نابجاح  نامالغ و  زا  و  تنطلـسب ) ترـضح 
باطخ باتع و  دروم  ار  ام  دیاش   ) هدش عقاو  ترضح  نآب  تبـسن  وت  زا  هک  هچنآ  ببـسب  میربب  وا  دزنب  ارت  میـسرتیم  میرادن و  شوخ 

و  ) دـسرتیم ادـخ  زا  هک  یـسک  زا  مسرتیمن  نم  تفگ  اخیلز  دـنک ) تازاجم  ار  وت  يوش و  وا  بضغ  مشخ و  دروم  وت  ای  دـهد و  رارق 
، هدرک رییغت  تگنر  هک  تسا  هدش  هچ  اخیلز  يا  دومرف  فسوی  ترضح  دش  لخاد  نوچ  و  دنداد ، دورو  هزاجا  ات ) درک  رارـصا  دایز 

مالغ تیصعم  هطساوب  ار  ناهاشداپ  هک  ار  دنوادخ  منکیم  دمح  تفگ : اخیلز 
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.دناسریم یهاشداپب  دوخ  یگدنب  تعاطا و  ببسب  ار  نامالغ  دیامنیم و  تسد  ریز  و 

درک ضرع  دز : رـس  وت  زا  هک  یلاـمعاب  درک  راداو  ارت  زیچ  هچ  يدـناوخیم و ) دوخ  يوسب  ارم  ارچ   ) اـخیلز يا  دوـمرف : ترـضح  نآ 
، وت ریظن  یب  لامج  یئابیز  نسح و 

134 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

رتابیز و نم  زا  دـنمانیم و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  ار  شترـضح  هک  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  يدـیدیم  رگا  يدرکیم  هچ  سپ  دومرف 
مان و نوچ  تفگ  متفگ ، تسار  هک  یتسناد  اـجک  زا  دومرف  یتفگ ، تسار  درک  ضرع  اـخیلز  تسا ، رت  تواخـساب  قـالخا و  شوخ 

.تفرگ ياج  نم  بلق  رد  شتبحم  یتفگ  ار  شفاصوا 

نم بیبح  نوچ  مرادیم  تسود  ار  وا  نم  دیوگیم و  تسار  اخیلز  هک  فسوی  ترـضحب  دومرف  یحو  لج  زع و  يادـخ  تهج  نیدـب 
ادـخ زا  ترـضح  نآ   ) دـیامن دـقع  دوخ  يارب  ار  وا  هک  ترـضح  نآـب  دومرف  رمأ  و  تشاد ، تسود  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم 
( درک جیوزت  ار  وا  ترضح  نآ  دومرف و  ناوج  ار  اخیلز  دومن و  لمع  شترضح  هتساوخب  دنوادخ  دوش ، ناوج  اخیلز  ات  تساوخ 

دندیمان یسوم  ار  یسوم  ترضح  هکنآ  تلع  مهن  لهچ و  باب 

مکـش رد  زونه  هکنیا  اب  ار  یـسوم  ترـضح  داد  تکرب  یلاعت  يادخ  تفگیم : هک  نامیلـس  نب  لتاقم  زا  ام ...  يارب  دـندرک  لقن  - 1
دوب يا  هبعج  نایم  هک  یلاح  رد  بآ  طسو  زا  ار  وا  نوعرف  صاخ ) رازگتمدـخ   ) نوچ و  تکرب ، عون  تصـش  دصیـس و  هب  دوب  رداـم 

زا هک  یـسک  ینعی   ) دنتفگیم یـس »  » ار تخرد  و  وم »  » ار بآ  یطبق  تغلب  اریز  دـندیمان ، یـسوم  ار  شترـضح  تهج  نیا  زا  تفرگ 
«. 1 ( » هدش هتفرگ  تخرد  بآ و  نایم 

______________________________

ط ج) - 13  ) راحب رد  ( 1)
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نیا و  دندیمان ، یسوم  یبرع  نابز  رد  یشوم و  يربع  نابز  رد  یسوم  ترـضح  مان  هک  دیامنیم  لقن  نومـضم  نیدب  یبلعث  سئارع  زا 
نیب نوـچ  مدـیمان ، یـشوم  ار  وا  تفگ  نوـعرف  نک  نییعت  شیارب  یمـسا  تفگ  هیـسآ  اریز  درک ، باـختنا  نوـعرف  هک  تـسا  یمـسا 

.هدش ادیپ  بآ  يور  ناتخرد و 

135 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دومرف ملکت  یسوم  اب  طقف  دنوادخ  هکنآ  تلع  مهاجنپ  باب 

يارب ارچ  ینادیم  ایآ  یـسوم : ترـضحب  دومرف  یلاعت  يادخ  هک : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا ...  مردـپ  ارم  دـندرک  ثیدـح  - 1
مدرک رظن  نوچ  یسوم  يا  دیـسر  باطخ  منادیمن ، درکـضرع  مدادن ، تبترم  ماقم و  نیا  ار  يرگید  مدیزگرب و  ار  وت  مدوخ  اب  ملکت 

دنادب و لیلذ  ام  هاگشیپ  رد  ار  دوخ  هک  وت  دننام  ار  یسک  ناشیا  نایم  رد  متفاین  مدید و  ار  اهنآ  همه  نطاب  رهاظ و  مناگدنب و  بولقب 
.دراذگب كاخ  يور  زجع ) یگدنب و  راهظا  يارب   ) ار دوخ  تروص  زامن  زا  دعب 

زا دـیدرت   ) زور یـس  اـی  زور  لـهچ  یـسوم  ترـضح  زا  دومرفیم  هک  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ار ...  اـم  دـندرک  ثیدـح  - 2
: تفگ تفر و  دـنتفگیم  اـحیرأ »  » ار نآ  هک  ماـش  رد  یهوک  يـالاب  ترـضح  نآ  تدـم ) نیا  زا  سپ   ) دـیدرگ عطق  یحو  تسیوار )

ناـهانگ زا   ) تسا رت  میدـق  وت  وفع  نارفغ و  يدومن  عـطق  نم  زا  ار  دوـخ  مـالک  یحو و  لیئارـسإ  ینب  ناـهانگ  هطـساوب  رگا  ایادـخ 
يارب مدیزگرب  ار  وت  مناگدنب  نایم  زا  ارچ  ینادیم  ایآ  یسوم  يا  دیسر : باطخ  میامنیم ) وفع  یگدنشخب و  تساوخرد  وت  زا  ناشیا ،

مدنکفا رظن  هکنآ  تهجب  دیـسر  باطخ  ایادـخ ، منادـیمن  درکـضرع  میوگیم ) نخـس  وت  اب  هطـساو  نودـب  هک   ) مدوخ مالک  یحو و 
مناگدنب و بولقب 
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.دشاب وت  زا  رتشیب  نم  يارب  شعضاوت  هک  وت  دننامه  اریسک  مدیدن 

ياج زا  زامن  زا  دعب  دوخ ) یگدنب  تلذ و  ادخ و  تمظع  راهظا  يارب   ) یـسوم ترـضح  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  سپس 
«. 1  » دراذگیم نیمز  رب  ار  دوخ  تروص  فرط  ود  ره  ات  تساخ  یمنرب  دوخ 

______________________________

ار دوخ  هنیس  رگا  هصاخ  اهزامن ، زا  دعب  رکش  هدجس  بابحتـسا  رب  تسا  لیلد  هطوبرم  بتک  رد  رگید  ثیداحا  ثیدح و  ود  نیا  ( 1)
تاـهابم دـنوادخ  هک  تسا  تلع  نیمه  يارب  تیدـحا و  تاذ  هاگـشیپ  رد  تسا  عوشخ  عوـضخ و  هجرد  اـهتنم  هک  دنابـسچب  نیمزب 

و ما ، هدرکن  بجاو  وا  رب  هک  ار  یلمع  دروآ  یم  اـجب  هک  ارم  هدـنب  دـینک  هدـهاشم  نـم  هکئـالم  يا  دـیامرفیم  هکئـالمب و  دـیامرفیم 
ار عوشخ  عوضخ و  يـالعأ  دـح  دـش  هتفگ  هک  ناـنچ  اریز  دـشاب  هدجـس  رد  هک  تسا  یتـقو  دـنوادخب  ناـسنا  تـالاح  نیرتـکیدزن 
، یئوگیم نخس  هطساو  الب  نم  اب  هک  مدیزگرب  تعوشخ  عوضخ و  رطاخ  يارب  ار  وت  هدومرف : ترضح  نآب  دنوادخ  هکنیا  دناسریم و 

ترـضح زا  رترب  لضفا و  متاخ  ربمغیپ  هک  هدش  تباث  یلقن  یلقع و  لیالد  اب  مالـسا  ربمغیپ  زا  ریغ  دنتـسه  ینامز  ره  مدرم  هیلک  دارم 
.هدوب ناربمغیپ  یمامت  زا  رتشیب  ادخ  يارب  ترضح  نآ  عوضخ  عوشخ و  تسا و  رگید  ناربمغیپ  یمامت  یسوم و 

هطساو الب  یحو  تروصب  هدوب  توص  مالک و  داجیا  یسوم  اب  دنوادخ  ملکت  تسنابزب و  نتفگ  نخس  ینعمب  برع  تغل  رد  ملکت  و 
چیه اب  دـنوادخ  ُءاشَی ، ام  ِِهنْذِِإب  َیِحُویَف  ًالوُسَر  َلِـسُْری  ْوَأ  ٍباـجِح  ِءارَو  ْنِم  ْوَأ  ًاـیْحَو  اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَمِّلَُکی  ْنَأ  ٍرَـشَِبل  َناـک  اـم  دـیامرفیم : اریز 

داجیا ببسب   ) باجح هدرپ  سپ  زا  رگم  دیوگیمن  نخس  يرشب 
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.دنیوگیم ناشیاب  هتساوخ  ادخ  هک  ار  هچنآ  دنوشیم و  لزان  رشب  رب  کلم  سنج  زا  یهلا  ناگداتسرف  هک  یحوب  ای  و  توص ) مالک و 

یـسوم ترـضح  دننامه  دیوگیمن  نخـس  هطـساویب  وت  اب  ادخ  ارچ  دندرک  ضارتعا  ادخ  لوسرب  دوهی  هک  هدوب  نیا  هیآ  لوزن  تلع  و 
.تفگیم نخس  وا  اب  دیدیم و  ار  ادخ  هک 

.هدومن لقن  رگید  دنسب  ( 123 - 2  ) یفاک رد  ینیلک  ار  لوا  تیاور  و 

136 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دومن بیعش  ترضح  مداخ  ار  یسوم  ترضح  دنوادخ  هکنآ  تلع  مکی  هاجنپ و  باب 

ردقنآ دنوادخب  قوش  تبحم و  زا  بیعش  ترضح  دومرفیم : هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 1
انیب ار  وا  یلاعت  يادخ  دیدرگ  انیبان  هک  تسیرگ 

137 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

یک ات  بیعـش  يا  دومرف : یحو  واب  یلاعتقح  مراهچ  هبترم  رد  ات  دومرف ، انیب  ار  وا  اددجم  دنوادخ  دش و  انیبان  ات  تسیرگ  زاب  دومرف ،
تـسا تشهب  قوش  يارب  رگا  و  مدـینادرگ ، نمیا  ار  وت  تسا ، منهج  سرت  زا  رگا  تسیچ ) هیرگ  نیا  زا  وت  دوـصقم  و   ) ینکیم هیرگ 

.مدومن حابم  اطع و  وت  رب  ار  نآ 

هک هتفرگ  ياـج  مبلق  رد  ناـنچ  وت  تبحم  هکلب  تسین  تشهب  قوـش  منهج و  زا  سرت  يارب  نم  هیرگ  ینادـیم  وـت  ایادـخ  درکـضرع :
هک دـشاب  دوز  تسنمب  تبحم  يارب  وت  هیرگ  رگا  بیعـش  يا  دیـسر : باطخ  منک ، تاـقالم  ار  وت  هک  يزور  اـت  میاـمن  ربص  مناوتیمن 

ببـس رطاـخ و  یلـست  بجوم  يدـح  اـت  هکنآ  يارب   ) منادرگ وت  رازگتمدـخ  وت و ) دزن  متـسرفب   ) ار نارمع  نب  یـسوم  مدوـخ  میلک 
(. ددرگ وت  بلق  شمارآ 

هک يزور  ات  میامن  ربص  مناوتیمن  هتفگ  هکنیا  زا  ترضح  نآ  دارم  دیوگ : قودص ) خیش   ) فنصم
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.يا هدینادرگ  دوخ  بیبح  ارم  منیبب  ات  منکیم  هیرگ  هتسویپ  هک  هدوب  نیا  دیاش  منک ، تاقالم  ار  وت 

تشکن ار  یسوم  ترضح  نوعرف  هکنآ  تلع  مود  هاجنپ و  باب 

ار یـسوم  ترـضح  نوعرف  هک  دش  عنام  یـسک  هچ  دیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يدرم  هک  ار ...  ام  دـندرک  ثیدـح  - 1
.ار یسوم  مشکب  ات  دیوشن  عنام  یسُوم ، ُْلْتقَأ  ِینوُرَذ  تفگ : هکنیا  اب  تشکن 

رگم دـشکیمن  ار  ناربمغیپ  دالوا  ناربمغیپ و  اریز  دـش  شعناـم  دوبن ) اـنز  دـالوا  هک   ) شبـسن تحـص  ترطف و  تاذ و  یکاـپ  دومرف :
.هدازانز

دومرف قرغ  بآ  رد  ار  نوعرف  دنوادخ  هکنآ  تلع  موس  هاجنپ و  باب 

تنطلس  ) نامز رد  تفگیم  هک  رمع  نب  هَّللا  دبع  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 1

138 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

هدش مک  لین  دور  بآ  هاشداپ  يا  دنتفگ  دندش و  عمج  شتکلمم  تختیاپ )  ) مدرم تفر ، ورف  لین  دور  بآ  نوعرف  یئادخ ) ياعدا  و 
تفگ درب و ) راکب  هلیح  اذل  دشاب  هتـشاد  ار  یتردق  نینچ  هک  تسین  ادـخ  اریز  دـنک  هچ  هک  تفر  ورف  رکفب  نوعرف   ) نک دایز  ار  نآ 

شروضحب مود  هبترم  دنتـشگرب و  راچانب  مدرم  منکیمن ) داـیز  ما و  هدرک  مک  ار  بآ  ببـس  نیاـب   ) متـسین یـضار  مدرم  امـش  زا  نم 
دایز ار  لـین  دور  بآ  رگا  و  تسین ) هفولع  بآ  ندوبن  اـب  اریز   ) دنتـسه فلت  ضرعم  رد  اـم  تاـناویح  هاـشداپ  يا  دـنتفگ : دـندمآ و 
مدرم همه  تفگ  دید ) يدوبان  رطخ  رد  ار  دوخ  یئادخ  تنطلـس و  هک   ) نوعرف دـیتسرپ ، میهاوخ  وت  زا  ریغ  يرگید  يادـخ  ینکیمن 
یمن ار  شیادص  دندیدیمن و  ار  وا  هک  دـش  رود  مدرم  زا  ردـقنآ  دـیدرگ و  ادـج  نانآ  زا  تفر و  ارحـصب  زین  دوخ  و  دـنور ، ارحـصب 

يوسب هک  لیلذ  نامالغ  دننام  ایادخ  درکضرع : درک و  هراشا  نامـسآ  بناجب  هبابـس  تشگنا  اب  داهن و  كاخ  يور  تروص  دندینش ،
بآ تسین  رداق  یسک  منادیم  وت و  يوسب  ما  هدمآ  دنوریم  دوخ  يالوم 
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هک دومن ) نانچ  واب  تجح  مامتا  يارب  یلاعت  يادخ   ) امن دایز  يراج و  ار  نآ  میامنیم  انمت  اراگدرورپ  وت  رگم  دنک  دایز  ار  لین  دور 
دومن و دایز  ار  لین  بآ  نوعرف  هک  داـتفا  مدرم  نیب  همهمه  دـندوب و  هدـیدن  ار  شدـننام   ) هک دـیدرگ  داـیز  يراـج و  لـین  دور  بآ 

لاحشوخ دینش  ار  اهنآ  نانخس  تشاد و  ارف  شوگ  دمآ و  ناشیا  کیدزن  دش و  برطضم  تخس  ناشیا  دنلب  يادص  هطـساوب  نوعرف 
.دنداتفا هدجسب  وا  لباقم  رد  مدرم  همه  ار ، لین  بآ  مناگدنب  امش  يارب  مدومن  دایز  تفگ : دمآ و  نانآ  کیدزن  و  دیدرگ )

هصق و تسیچ  تفگ  ارم ، امن  يرای  مراد  یتیاکـش  هاشداپ  يا  تفگ : دـمآ و  نوعرف  شیپ  يدرم ) تروصب   ) لیئربج ماـگنه  نآ  رد 
وا تسدب  ار  مناگدنب  روما  حالـصا  ما و  هدومن  دوخ  رگید  ناگدنب  رایتخا  بحاص  ار  وا  هک  مراد  يا  هدنب  تفگ : لیئربج  وت ، بلطم 
ارم ناتـسود  دنکیم  تیذا  ینمـشد و  توادع و  ارم و  نانمـشد  درادیم  تسود  دیامنیم و  ینمـشد  نم  اب  هدـنب  نآ  کنیا  ما و  هدرپس 

مهاوخ قرغ  لین ) دور   ) مزلق يایرد  رد  ار  وا  مبایب  وا  رب  تسد  نم  رگا  وت ، هدنب  تسیا  هدنب  دـب  تفگ  نوعرف  دـشاب ،) هچ  وا  يازج  )
بابسا نوعرف  سیونب ، نم  يارب  ار  دوخ  مکح  يأر و  تفگ  لیئربج  درک ،

139 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دربیمن و ار  دوخ  يالوم  ناـمرف  هک  يا  هدـنب  يازج  تشون  وا ) صوصخم  یـشنم  اـی  شدوخ   ) دـندومن رـضاح  نوچ  دـیبلط ، نتـشون 
قرغ لین ) دور   ) مزلق يایرد  رد  ار  وا  هک  تسنآ  شیالوم  ناتـسود  اـب  دـیامنیم  ینمـشد  ار و  دوخ  يـالوم  نانمـشد  درادـیم  تسود 

، نک اضما  رهم و  ار  نآ  تفگ  لیئربج  دنیامن ،
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داد و وا  تسدب  ار  هتـشون  نآ  لیئربج  دندشیم  قرغ  شعابتا  نوعرف و  هک  يزور  ات  داد ، لیئربج  تسدب  دومن و  اضما  رهم و  نوعرف 
: تفگ

.يا هدومن  مکح  دوخ  هراب  رد  تدوخ  هک  ار  هچنآ  ریگب 

(. دوب شدوخ  مکح  دش  قرغ  نوعرف  هکنآ  تلع  سپ  )

هک دوب  یتلع  هچ  يارب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضحب  مدرک  ضرع  تفگ  هک  ینادمه  دّمحم  نب  میهاربإ  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 2
.درک دنوادخ  یگناگیب  رارقا  دروآ و  نامیا  هکنیا  اب  دومرف  قرغ  ار  نوعرف  دنوادخ 

یلاعت يادـخ  مکح  نیا  تسین و  لوبق  تقو  نآ  رد  هبوت  نامیا و  تشاد و  دوخ  گرمب  نیقی  هک  دروآ  نامیا  یعقوم  نوعرف  دومرف :
.نایدأ مامت  نایم  رد  تسا 

َتَّنُس انَسَْأب  اْوَأَر  اََّمل  ْمُُهنامیِإ  ْمُهُعَْفنَی  ُکَی  ْمَلَف  َنیِکِرْـشُم  ِِهب  اَّنُک  اِمب  انْرَفَک  ُهَدْحَو َو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  اُولاق  انَـسَْأب  اْوَأَر  اَّمَلَف  دیامرفیم : هک  نانچ 
نامیـشپ دوخ  كرـش  ناهانگ و  رفک و  زا   ) عقوم نآ  رد  باذع  رهق و  تّدش  دنیامن  هدهاشم  هک  ینامز  ِهِدابِع ، ِیف  ْتَلَخ  ْدَق  ِیتَّلا  ِهَّللا 

نیا نکیل  و  میدش ، رفاک  نآب  میتشادرب و  تسد  میتسنادیم  ادخ  هک  اهتب ) و   ) هچنآب اتکی و  يادـخب  میدروآ  نامیا  دـنیوگب  دـنوش و )
يادخ تسا  هداهن  تنـس  دننیب ، یم  مشچب  ار  باذع  گرم و  راثآ  اریز  تشاد ، دهاوخن  اهنآ  يارب  یتعفنم  هدیاف و  چیه  نامیا  هنوگ 

ُعَْفنَی َکِّبَر ال  ِتایآ  ُضَْعب  ِیتْأَی  َمْوَی  دیامرفیم : و  هتـشذگ ) مما  و   ) ناگدنب نایم  رد  باذع  هنیاعم  تقو  رد  نامیا  ندـشن  لوبق  یلاعت 
ره رب  ادـخ  باذـع  رهق و  هناشن  گرم و  یعطق  تمالع  هک  يزور  ًاْریَخ ، اِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَـسَک  ْوَأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن 

شندروآ نامیا  رگید  دوش  رهاظ  سک 
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.دشاب هدرواین  نامیا  زور  نآ  زا  شیپ  رگا  تشاد  دهاوخن  هدئاف 

ندش قرغ  ماگنه  نوچ  دوب ، گرم  راثآ  ندید  زا  دعب  مه  نوعرف  نامیا  و 

140 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

َْتنُک ُْلبَق َو  َْتیَصَع  ْدَق  َنْآلآ َو  َنیِِملْسُْملا ، َنِم  اَنَأ  َلِیئارْـسِإ َو  اُوَنب  ِِهب  ْتَنَمآ  يِذَّلا  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُْتنَمآ  تفگ : نخـس ) نومـضم  نیاب  )
هک یئادـخ  نآ  زج  تسین  یئادـخ  هک  مراد  رارقا  مدروآ و  نامیا  ًهَیآ ، َکَْفلَخ  ْنَِمل  َنوُکَِتل  َِکنَدَِـبب  َکیِّجَُنن  َمْوَْیلاَـف  َنیِدِـسْفُْملا  َنِم 

: دش باطخ  واب  متسه ، وا  نامرف  میلست  اهنآ  دننامه  نم  دنراد و  نامیا  واب  لیئارسإ  ینب -

داـسفب ار  مدرم  يدوب و  راـکهانگ  نیا  زا  شیپ  هکنیا  اـب  يروآ  یم  ناـمیا  یتـسه ) ندـش  قرغ  گرم و  ناـبیرگب  تسد  هک   ) نونکا
یم نوریب  بآ  زا  نارگید  تربع  يارب  ار  تندب  منکیم و ) قرغ  ار  وت   ) زورما يدناشک ) یهارمگب  یتشادیماو و  كرشب  و   ) یتخادنا
سپ دوب و  هدیـشوپ  هرز )  ) ینهآ ياهـسابل  زور ) نآ  رد   ) نوعرف و  دنروایب ) نامیا  دنربب و  ام  تردقب  یپ  دنریگ و  تربع  ات   ) میروآ

ینامرفان تیـصعم و  یـسک  ره  هک   ) دشاب یتمالع  نارگید  يارب  ات  تخادنا  يدنلب  ناکم  رد  ار  شندب  یلاعت  يادـخ  ندـش  قرغ  زا 
.تسا نتفر  ورف  بآ  رد  نیگنس  زیچ  همزال  هکنیا  اب  دوش ) یم  راتفرگ  تایلب  هنوگ  نیاب  دنک  ادخ 

دوب تکـاله  ضرعم  رد  بآ و  رد  تفریم  نیئاـپ  ـالاب و  هک  یماـگنه  دوب  نیا  نآ  هتـشاد و  مه  يرگید  تلع  نوـعرف  ندـش  قرغ  و 
هک دش  یحو  یسوم  ترضحب  نآ  زا  سپ  و  دیدرگ ، قرغ  درکن و  هثاغتسا  دنوادخب  دیبلط و  يرای  یسوم  زا  درک و  هثاغتسا  یسومب 

رگا يدوب و  هدیرفاین  ار  وا  نوچ  يدیسرن  نوعرف  دایرفب 
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«1  » مدادیم شتاجن  مدرکیمن و  كاله  قرغ و  ار  وا  مدیسریم و  شدایرفب  دوب  هدرک  هثاغتسا  هدروآ و  اجتلا  نمب 

______________________________

باوج دشن ، لوبق  نوعرف  هبوت  هک  دوب  هچ  ببس  دنیوگب  رگا  هک : دیامنیم  لقن  يزار  بیغلا  حیتافم  زا  ج ) - 131 - 13  ) راحب رد  ( 1)
: هک تسنآ 

.دوشیمن هتفریذپ  هبوت  یتقو  نینچ  رد  و  دوب ، هدش  لزان  وا  رب  باذع  هک  یعقوم  دروآ  نامیا  نوعرف  - 1

.هدوب هّیلب  نآ  زا  تاجن  ضحم  دوش و  لوبق  هک  هدوبن  اصلخم  اصلاخ  وا  هبوت  هکنآ  - 2

لیئارسإ ینب  هک  یئادخ  نآ  رگم  یئادخ  تسین  ینعی  َلِیئارْـسِإ  اُوَنب  ِِهب  ْتَنَمآ  يِذَّلا  اَّلِإ  َهلِإ  ال  هتفگ : اریز  هدوب  دیلقت  ضحم  هکنآ  - 3
نآ ثعاب  يرماس  هک  یهارمگ  هطساوب  نایدوهی  زا  یضعب  هکنآ  مدروآ 4 - هناگی  يادخب  نامیا  نم  هتفگن : و  دنا ، هدروآ  نامیا  واب 

میئوگب مه  ضرفلاب  هکنآ  دشن 5 - لوبق  تهج  نیا  زا  دروآ  یئادخ  نینچب  نامیا  مه  نوعرف  دندوب و  ادخ  تیمـسجب  لئاق  دوب  هدش 
لوق دیامرفیم  یسلجم  همالع  دیدرگن و  لوبق  وا  هبوت  درواین  یـسوم  ترـضح  توبن  هب  نامیا  نوچ  دروآ ، هناگی  يادخب  نامیا  اعقاو 

.نوعرف هبوت  ندشن  لوبق  رد  تسا  رهظأ  لوا 

.تسا لوق  نیمهب  هراشا  مه  نتم  تیاور  دیوگ : مجرتم 
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یسوم ترضح  اب  وا  ياهراک  تمکح  ببس و  دندیمان و  رضخ  ار  رضخ  هکنآ  تلع  مراهچ  هاجنپ و  باب 

رب ثوعبم  ار  وا  دنوادخ  لسرم و  ناربمغیپ  هلمج  زا  رضخ  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 1
و دومن ، توعد  ینامـسآ  ياـهباتک  ءاـیبنا و  يربـمغیپ  هب  رارقا  یتسرپادـخ و  تینادـحوب و  ار  مدرم  نآ  ترـضح  نآ  دومرف و  یموق 

زبس روفلا  یف  تسشنیم  یهایگ  یب  نیمز  ره  رد  دادیم و  هیکت  یکشخ  تخرد  رهب  هک  دوب  نیا  وا  هزجعم 
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«. 1  » حون نب  ماس  نب  دشخفرأ  نب  رماع )  ) رباع نب  ناکلم  رسپ  ایلات  شمسا  و  دندیمان ، رضخ  ار  وا  تهج  نیمهب  دشیم و 

رد دومرف و  لزان  وا  يارب  ار  تاروت  دـیدرگ و  یلاعت  يراب  میلک  تفگ و  نخـس  یـسوم  ترـضح  اـب  یلاـعت  يادـخ  هکنآ  زا  سپ  و 
نافوط اصع و  ءاضیب و  دی و  درکنایب و  شیارب  ار  ماکحا  لیصفت  تشون و  وا  يارب  هظعوم  دنپ و  يور  زا  ار  يزیچ  ره  تاروت  حاولأ 

______________________________

هتفگ یضعب  دیوگ  و  داض ، رسک  حتف و  نوکس و  ءاخ و  رسک  حتفب و  رضخ  دسیونیم : رـضخ »  » تغل لیذ  رد  نیرحبلا  عمجم  رد  ( 1)
: ای و  ایلیإ ، ای : و  سایلإ ، ترضح  نآ  مسا  دنا 

خیش نیدلا  لامک  زا  راحب  ج ) - 13  ) رد تسا و  ایلب  شمسا  هک  تسلوقنم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  و  هدوب ، ایمرإ 
.دنا هتفگ  زین  ابعلخ  و  نورضخ ، و  هیورضخ ، ار  شترضح  مسا  هک  دیامنیم  لقن  قودص 
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ّولغ وا  تیرشب  هبنج   ) دومن قرغ  ار  شنایرکـشل  نوعرف و  دومرف و  تیانع  واب  ار  ایرد  نتفاکـش  نوخ و  هغابروق و  شپـش و  خلم و  و 
هچ ره  هک  لیئربجب  دش  باطخ  لایخ ) نیا  درجمب   ) دشاب هداد  ملع  نم  دننام  اریـسک  دنوادخ  منکیمن  نامگ  تفگ  دوخ  اب  هدومن و )

ایرد ود  دروخرب  لحم  رد  هک  وگب  واب  دوش و  كاله  يدنـسپدوخ ) بجع و  زا   ) هک ینآ  زا  شیپ  ار  یـسوم  نم  هدنب  بایرد  رتدوز 
نآ دیناسر ، واب  ار  یهلا  یحو  دش و  لزان  یـسوم  رب  لیئربج  زومایب ، ملع  وا  زا  باتـشب و  شدزنب  تسیدباع  درم  مور ) یـسراف و  (ي 

هک تفایرد  ترضح 
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يو دندید  رضخب و  دندیسر  ات  دندیدرگ  هناور  نون  نب  عشوی  دوخ  یـصو  اب  تهج  نیدب  هدوب ، لایخ  رکف و  نآ  هطـساوب  یحو  نیا 
.هدومرف یلاعت  يادخ  هک  نانچ  تستدابع  لوغشم 

ار ام  ناگدنب  زا  يا  هدنب  ناکم  نآ  رد  دندید  عشوی  یـسوم و  ًاْملِع  اَّنَُدل  ْنِم  ُهانْمَّلَع  انِدـْنِع َو  ْنِم  ًهَمْحَر  انیتآ  انِدابِع  ْنِم  ًادـْبَع  ادَـجَوَف 
: دومرف رضخب  یـسوم  میدوب  هتخومآ  یبیغ ) رارـساب  یهاگآ  یندل و  ي   ) اهملع زا  یملع  ار  وا  میدوب و  هدرک  تیانع  یتمحر  واب  هک 
هک يرادن  ار  نآ  تقاط  زگره  وت  تفگ  رـضخ  دوخ ، ملع  زا  یئامن  میلعت  نمب  هک  مشاب  وت  اب  میامن و  وت  تعباتم  یهدـیم ) نذا   ) ایآ
وت هک  متـسه  یملع  ياراد  نم  اریز  يریگن ) داریا  مهدـیم و  ماجنا  نم  هک  هچنآ  زا   ) ینک ربص  یئایب و  نم  اب  ینک و ) رارـسأ  لمحت  )

مناوتن ربـص  هک   ) تسا نینچ  هن  دومرف  یـسوم  مرادـن ، ار  نآ  تقاـط  نم  هک  یتـسه  یملع  ياراد  وت  يرادـن و  ار  نآ  لـمحت  تقاـط 
: تفگ رضخ  دشاب ) بسانمان  رهاظ  تروصب  هچ  رگا  منکن  وت  ياهراک  رب  یضارتعا  و   ) میامن ربص  مراد  تقاط  هکلب  درک )

دب بیجع و  ترظنب  نوچ   ) يرادن نآ  زا  یعالطا  هک  يزیچ  رب  ینک  ربص  یناوتیم  هنوگچ  درادن ، هار  دنوادخ  رماوأ  ملع و  رد  سایق 
.مربیم ار  وت  نامرف  منکیم و  ربص  هنوگچ  ینیب  هب  هک  هَّللا  ءاشنإ  دشاب  دوز  دومرف : یسوم  دیآ ) یم 

هدهاشم نم  زا  ار  هچ  ره  دـیاب  تفگ  نکل  و  دـشاب ) هارمه  يو  اب  یـسوم  هک   ) درک لوبق  تفگ  هَّللا  ءاشنإ  یـسوم  دـید  نوچ  رـضخ 
نایب مدوخ  ات  ینک  لاؤس  نم  زا  دیابن  ار  نآ  تلع  تمکح و  ببس و  يدومن 
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(. مدرک لوبق   ) دشاب نینچ  دومرف : یسوم  میامن ،
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يا  ) دومرف یسوم  یتشک ، ندومن  خاروسب  درک  عورش  رضخ  دندیدرگ ، یتشک  راوس  دندیسر و  ایردب  ات  دندش  هناور  رضخ  یسوم و 
تفگ رـضخ  تسیلمع  دـب  رایـسب  لـمع  نیا  دـنوشیم و  قرغ  شلهأ  ینادـیمن  رگم  ینکیم  خاروس  ار  یتشک  ارچ  ینکیم ) هچ  رـضخ 

ارم تفگ  دوشگب و ) یهاوخ  رذـعب  نابز   ) یـسوم یئامن  ربص  یناوتیمن  وت  هک  متفگن  يدومن و ) شومارف  ار  دوخ  دـهع  لوق و  رگم  )
یکـشخ لحاسب و  نوچ   ) امنم راوشد  تخـس و  نم  رب  ار  راـک  مدومن ) ضارتعا  متفرگ و  داریا   ) ار و وت  رمأ  مدومن  كرت  هک  شخبب 

وا زا  هکنآ  نودب   ) رضخ دندومن و  مان ) دونـشخ  ای  روسیج  ای  روسیح   ) يرـسپ هب  دروخرب  ات  دندیدرگ  هناور  و  دندش ) هدایپ  دندیـسر 
رضخ يا  تفگ : دش و  بضغ  رد  دشاب ) هدرک  شومارف  ار  طرـش  یئوگ   ) یـسوم ترـضح  تشک ، ار  وا  گنردالب ) دیامن  یـشسرپ 
رضخ يدش ، یگرزب  هانگ  بکترم  رضخ  يا  دشاب ) صاصق  قحتسم  ات   ) دوب هتـشکن  اریـسک  دوب و  هانگیب  هک  اریرفن  کی  یتشک  ارچ 

ره سپ   ) لقع رب  تسمکاح  دـنوادخ  رمأ  هکلب  تسا ) صقان  نوچ   ) دـنک مکح  دـنوادخ  رماوأ  رد  دـناوتیمن  لقع  یـسوم  يا  تفگ 
رب ینک  ربـص  یـشاب و  میلـست  دـیاب  دـنکن ) ار  نآ  تمکح  كرد  لـقع  هچ  رگا  درک  لوبق  دـیاب  دوش  عقاو  دـنوادخ  رمأـب  هک  يزیچ 

یسوم ینیب ، یم  نم  زا  هک  هچنآ  رب  یئامن  ربص  يرادن  ار  نآ  تردق  وت  متسنادیم  لوا  زا  هکنیا  اب  ینکیم  هدهاشم  نم  زا  هک  یلامعا 
مدیسرپ ار  يزیچ  وت  زا  رگید  راب  رگا  نک و ) وفع  ارم  مه  هبترم  نیا   ) دومرف
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ار شرذـع  رـضخ   ) تشاد یهاوخ  هجوم  رذـع  تقافر  تبحاصم و  كرت  يارب  نکم و  تقافر  تبحاصم و  نم  اب  مدرک  یـضارتعا  و 
نآ مدرم  زا  اذـغ  بلط  دـنبوسنم ، اجنآب  دنتـسه و  اجنآ  لها  زا  يراـصن  هک  هرـصان  هدـکهدب  دندیـسر  اـت  دـندش  هناور  تفریذـپ و )
رد يراوید  هک  دـندید  و  دـنتفر ) نوریب  هدـکهد  زا  راچانب   ) دـندرکن نامهم  ار  اـهنآ  دـندادن و  ناـشیاب  اذـغ  نکیل  دـندومن  هدـکهد 

القأ یتخاس  راوید  ارچ  ترجا  تهج و  نودب   ) تفگ یـسوم  دـش ، نآ  ریمعتب  لوغـشم  رـضخ  ترـضح  تسا ، ندـش  بارخ  ضرعم 
زا مـیدرکیم و  هـیهت  ترجا  نآ  زا  یناـن  هـمقل  هـک   ) نآ ریمعت  لــباقم  رد  يدوـمنیم  بـلط  یترجا  يدرکیم و ) هـعجارم  شبحاــصب 

(. میتفای یم  تاجن  یگنسرگ 
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يدرک طرـش  اریز   ) تسا وت  نم و  یئادـج  قارف و  لحم  اجنیا  داریا ) ضارتعا و  يربصیب و  یفرظ و  مک  هبترم  هس  نیا   ) تفگ رـضخ 
تردـق وت  ما و  هدرک  هچنآ  تلع  رارـسأ و  ات  نک  شوگ  نونکا  و  یئاـمن ) ربص  ینکیم  هدـهاشم  هچنآ  زا  یـسرپن و  ارم  لاـمعا  تلع 

.میوگب یتشادن  اهنآ  ندید  رب  ربص 

( رکرک نب  يدـنلج  ددـب  نب  ددـه  مانب   ) تسا یهاشداپ  نیمزرـس  نیا  رد  دـندومنیم و  بسک  نآ  اب  هک  دوب  ینیکاـسم  زا  یتشک  اـمأ 
دوب و هتـساوخ  ادخ  ار  اهنآ  حالـص  و  دریگن ، ناشیا  زا  ات  مدومن  بویعم  ار  نآ  نم  دـنکیم  بحاصت  هرداصم و  ار  ملاس  ياه  یتشک 

دنوادخ اریز  داد  تبـسن  دوخب  دـهد و  تبـسن  ادـخب  ار  ندـینادرگ  بویعم  تساوخن  مدومن ) بویعم  ار  نآ  نم  تفگ  رـضخ  هکنیا  )
.دوب هدومرف  رمأ  رضخب  هک  هچنآب  تساوخیم  ار  اهنآ  حالص 

رگا دنتسه  نمؤم  شردام  شردپ و  رسپ : نتشک  امأ 
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زا دندرگیم  هارمگ  وا  یهارمگب  دنوشیم و  رفاک  شردام  ردپ و  وا  ببـسب  هک  تسنادیم  یلاعت  يادـخ  دوبیم و  رفاک  دـشیم  گرزب  وا 
و دـنادرگ ، وکین  ار  ناشیا  تبقاع  دـناسرب و  دوخ  تمارک  لـحمب  ار  ناـشیا  هک  تساوخیم  مشکب و  ار  وا  هک  ارم  درک  رما  تهج  نیا 

«. 1  » دشاب وا  زا  رتهب  هک  دنک  تیانع  ناشیاب  يدنزرف  رسپ  نآ  ضوعب  هک  دوب  نیا  ادخ  تساوخ 

( میرح مرحأ و  میرص - مرصا و  مانب   ) میتی لفط  ود  زا  تسا  یجنگ  نآ  ریز  هک  دش  تهج  نیا  يارب  مدومن ) ریمعت  هک  ار   ) راوید امأ 
: هدـش هتـشون  نآ  رد  تسا و  ـالط  زا  یحوـل  هکلب  تـسین  هرقن  ـالط و  زا  جـنگ  نآ  هدوـب و  حـشاک ) ماـنب   ) حـلاص يدرم  ناشردـپ  و 

نیا اب  دراد و  یهلا  تیشم  تاردقمب و  نیقی  هک  یسک  زا  تسبجع  دیامنیم ، يداش  هنوگچ  دراد  گرمب  نیقی  هک  یسک  زا  تسبجع 
یسک زا  تسبجع  دنمتورث ) ینالف  مریقف و  نم  ای  ملاس و  صخـش  نالف  رامیب و  نم  نانچ و  تسا و  نینچ  ارچ  هک   ) تسنوزحم لاح 

هک

______________________________

درم نآب  يرتخد  دـنوادخ  دـیامنیم : لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یتیاور  یفاـک  غورف  رد  یـشایع و  ریـسفت  زا  راـحب  رد  ( 1)
.دمآ دوجوب  وا  لسن  زا  ربمغیپ  داتفه  هک  دومرف  تیانع 
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رییغت و رد  هک  ار  ایند  لهأ  ایند و  دـنیب  یم  هک  یـسک  زا  تسبجع  دـنکیم ، ملظ  دوخب ) ای  نارگیدـب و   ) دراد و رـشح  تمایقب و  نیقی 
ددنب و یم  ایندب  لد  نیا  دوجو  اب  ددرگیم ) ریقف  راوخ و  یکی  دوش و  یم  دنمتورث  زیزع و  دوریم و  الاب  یسک  يزور  ره  هک   ) دنلیدبت

واب لیم 
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.دراد

ندوب حلاص  تهجب  دومرف  ار  رـسپ  ود  نآ  تمرح  ظفح  دنوادخ  دشابیم و  لسن  داتفه  ناشحلاص  ردپ  میتی و  رـسپ  ود  نایم  هلـصاف  و 
دنپ نآ  زا  و   ) دنروآ نوریب  ار  دوخ  جنگ  دنسرب  لقع  لامک  دشر و  دحب  رسپ  ود  نآ  نوچ  هک  دوب  هدومرف  هدارا  دنوادخ  و  ردپ ، نآ 

«1  » یتشادن ار  اهنآ  ندید  یئاناوت  تقاط و  وت  هک  ار  هچنآ  ینطاب  رارسا  لیوأت و  دوب  نیا  و  دنسرب ،) تیمدآ  لامک  هجردب  دنریگب و 

______________________________

امب رگا  هک ) تسنآ  هفاضا  لیدبت و  رییغت و  اب  نآ  صخلم   ) دیامنیم لقن  یضترم  دیـس  ءایبنألا  هیزنت  زا  ج ) - 313 - 13  ) راحب رد  ( 1)
تسا یسک  ربمغیپ  دیئوگیم  هکنیا  اب  دریگب  میلعت  وا  زا  دیامنب و  ار  يرگید  تعباتم  یـسوم  ترـضح  هک  تسا  زیاج  هنوگچ  دنیوگب 

.دشاب دوخ  نامز  لها  ملعأ  دیاب  هک  مزعلا  ولوا  ربمغیپ  هصاخ  و  درادن ، مدرمب  یملع  جایتحا  چیه  هک 

دوب ربمغیپ  رضخ  دشاب و  رتملاع  رگید  ربمغیپ  زا  هک  تسین  طرش  دشاب و  رتملاع  دوخ  تما  زا  دیاب  مزعلا  ولوا  ربمغیپ  میئوگیم  باوج 
یسوم میلعت  هک  یئاهزیچ  رـضخب  دشاب  هدومرف  میلعت  دنوادخ  هک  تسین  لاحم  عنتمم و  نیا  زا  هتـشذگ  و  دوبن ، یـسوم  تما  وزج  و 

هک تسا  دراو  یعقوم  لاکـشا  داریا و  و  دریگب ، میلعت  يو  زا  دباتـشب و  شدزنب  هک  یـسومب  دوـمرف  رما  تهج  نیدـب  دـشاب و  هدرکن 
.دشاب دوخ  تما  زا  یکی  ملعب  جاتحم  مزعلا  ولوا  ربمغیپ 

هک نانچمه  دنوادخ  هک  درادن  یلاکشا  زین  و  هدنامن ، ضارتعا  لاکشا و  ياج  هتفرگ  دوخ  تما  ریغ  زا  میلعت  یـسوم  نوچ  نیا  رب  انب 
مه يرشب  هلیسوب  دیامنیم  هاگآ  یملعب  ار  ناربمغیپ  یحو  تروصب  هکئالم  طسوتب 
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اب نامیلـس  ترـضح  هیـضق  لثم  دـیامرف  هاگآ  یناویح  طسوتب  هاگ  و  دـیامن ، هاـگآ  دـشاب  هتـشادن  عیارـش  ماـکحاب و  قلعت  هک  يزیچ 
.هچروم

زا ترضح  نآ  میئوگب  هک  تسین  لاحم  زین  و  دشاب ، رتملاع  رضخ  هک  دوشیمن  مزال  میلعت  رد  دش  رضخب  جاتحم  ترضح  نآ  هکنیا  و 
.هدوب رتملاع  مولع  ریاس  رد  رضخ 

هارمه نم  اب  یناوتیمن  وت  تفگ : واب  رـضخ  ارچ  سپ  هتـشاد  ربص  رب  تردق  دوب  ربمغیپ  نوچ  یـسوم  هک  دیدقتعم  امـش  دـنیوگب : رگا 
.یئامنن ضارتعا  ینک و  ربص  ینیبب  نم  زا  هک  ار  هچنآ  یشاب و 

نیمه يارب  هدوبن و  ربص  هوق  ياراد  یـسوم  اعقاو  هک  دوشیمن  لیلد  ینک  ربص  یناوتیمن  هتفگ : یـسومب  رـضخ  هک  نیا  میئوگ  باوج 
.دید یهاوخ  رباص  ارم  هَّللا  ءاشنإ  تفگ : یسوم  تهج 

زا هیانک  و  تسین ، نطاب  رب  رومأم  تسا و  رهاظب  رومأم  یـسوم  تسنادیم  هک  دوب  نیا  ینک  ربص  یناوتیمن  تفگ  رـضخ  هکنآ  تلع  و 
.متسه نطابب  رومأم  نم  اریز  نم  زیمآ  رارسا  ياهراک  رب  ینک  ربص  دیاب  يرهاظب  رومأم  وت  یسوم  يا  هک  هدوب  نیا 

یلمع دب  رایسب  لمع  نیا  رـضخ  يا  تفگ  یـسوم  تشک  ار  رـسپ  نآ  درکیم و  خاروس  ار  یتشک  رـضخ  هک  یعقوم  ارچ  دنیوگب  رگا 
.دوشیمن دب  راک  بکترم  ربمغیپ  اصوصخم  ملاع  صخش  دیئوگیم  امش  هکنیا  اب  يدش  بکترم  ار  يدب  راک  تسا و 

رـضخب یـسوم  هکنیا  دوشیمن و  تشز  دب و  راک  بکترم  ربمغیپ  هصاخ  ملاع  هک  تسنیمه  بلطم  تقیقح  قح و  هتبلا  میئوگ : باوج 
يدـش و بکترم  ار  يدـب  راک  يداد  ماجنا  دوخ  فرط  زا  ار  اهراک  رگا  هک  هدوب  نیا  شروظنم  يدـش  بکترم  ار  يدـب  راـک  تفگ 

زا سپ  رضخ  هک  هدوب  تهج  نیمه  يارب 
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دناوتیمن لقع  یـسوم  يا  تفگ : و  مداد ، ماجنا  ادخ  رمأب  هکلب  مدرکن  دوخ  هداراب  ار  اهراک  نیا  نم  تفگ  دوخ  ياهراک  رارـسا  نایب 
دیئوگیم امـش  تسا و  هریبک  هانگ  مارح و  یمدآ  لتق  هکنیا  اب  تشک  ار  رـسپ  نآ  رـضخ  ارچ  دنیوگب : رگا  دنک ، مکح  ادـخ  رماوا  رد 

.هریبکب دسر  هچ  ات  دنوشیمن  هریغص  هانگ  بکترم  دنموصعم و  ناربمغیپ 

امـش هک  نانچمه  دیدیم  ار  نطاب  نوچ  هدوب  حضاو  رـضخ  رب  وا  ندش  ردام  ردپ و  یهارمگ  ببـس  رـسپ و  نآ  رفک  میئوگیم : باوج 
دزگیم و ار  یـسک  دوش و  یم  گرزب  تفگ  دـیهاوخ  دیـشکیم  ار  يراـم  هچب  ارچ  دنـسرپب  امـش  زا  رگا  ـالثم  دـینیب  یم  ار  رما  رهاـظ 
ار وا  يوریپ  تـبحم  طرف  زا  شرداـم  ردـپ و  دـشیم  گرزب  رگا  هـک  دوـب  موـلعم  رـضخ  رب  مـه  رــسپ  نآ  دراد ، یناـج  رطخ  شرهز 

.دندشیم رفاک  دندومنیم و 

.دوش هعجارم  تسماقم  اب  بسانم  تشذگ و  « 98  » هحفص رد  رضخ  هراب  رد  یبلطم  و 
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داد تبسن  یلاعت  يادخب  یمامتب  ار  هدارا  درمش و  رانکرب  ار  دوخ  لمع  نیا  رد  رضخ  دومرف ) مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  سپـس   ) و
ای و  تیرـشب ، هار  زا  نوچ  دمآرب  یهاوخرذع  ماقمب  دـیامن و  یـسوم  میلعت  دـیاب  هک  تسا  بلطم  نیرخآ  نیا  هک  دوب  نیا  شتهج  و 
نم تفگ  درک و  هشیپ  ار  یگدنب  صالخإ و  هبنج  دوب و  هداد  تبسن  دنوادخ  دوخب و  ار  لامعأ  رادرک و  زا  یضعب  یسوم  هیبنت  يارب 

.مداد ماجنا  دنوادخ  رمأب  هکلب  مدرکن  دوخ  هداراب  ار  اهراک  نیا 
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ناوتیمن ار  دنوادخ  رماوأ  دومرف : نایب  نیا  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 
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دوش یم  كاله  دوخ  هکنآ  زا  هوالع  دیامن  لمع  سایق  يأرب و  دـنک و  سایق  رب  لمح  ار  ادـخ  رماوأ  سک  ره  درک و  سایق  رب  لمح 
سایق تینم و  راهظإ  و  مدآ ) تقلخ  زا  سپ   ) دومن ار  ادـخ  ینامرفان  هک  یـسک  نیلوأ  و  ددرگیم ، مه  نارگید  كاله  ببـس  یهاـگ 

دندومن هدجس  اهنآ  یمامت  و  رشبلا ، وبا  مدآ  رب  دنیامن  هدجس  هکئالمب  دومرف  رمأ  یلاعت  يادخ  هک  یماگنه  دوب  نوعلم  ناطیـش  درک 
.درکن هدجس  هک  ناطیش  زج 

يدومرف قلخ  اریز  وا  زا  مرتهب  نم  تفگ : مدرک ، رمأ  وتب  هکنیا  اب  يدومنن  هدجـس  هک  ار  وت  دـش  ببـس  هچ  دومرف : لج  زع و  يادـخ 
دعب و  تقلخ ) هّداـم  ظاـحل  زا   ) مرتـهب نم  تفگ  هک  دوب  نیا  شرفک  راـهظا  نیلوأ  هک  كاـخ ، زا  ار  مدآ  يا  هدـیرفآ  شتآ و  زا  ارم 

دوخ و تمحر  راوج  زا  دومرف  درط  ار  وا  دـنوادخ  ببـس ) نیمهب   ) كاخ زا  ار  مدآ  يدرک و  قلخ  شتآ  زا  ارم  تفگ : درک و  سایق 
ناطیش نیرقمه  ار  وا  دنک  سایق  شنید  رد  سک  ره  هک  دوخ  تزعب  درک  دای  مسق  سپس  دیمان و  شمیجر  درک و  شنعل 
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«. 1  » دیامن منهج  لفسا  كرد  رد 

واب دنوادخ  هک  تبترم  ماقم و  لحم و  لضف و  لقع و  لامک  نآ  اب  یسوم  ترضح  قودص ) خیـش   ) باتک نیا  فنـصم  دیوگ  نینچ 
دنک كرد  تسناوتن  دوب  هدومرف  تیانع 

______________________________

ندش هدنار  هطـساوب  و  هدـش ، درط  هدـنار و  ینعی  دـش  هدـیمان  ناطیـش  ندومن  ادـخ  ینامرفان  زا  سپ  لیزازع و  شمـسا  ناطیـش  ( 1)
زا هک  دنداهن  مان  سیلبإ  ار  وا  دیدرگ  دوخ  هیلوا  ماقمب  ندیسر  زا  دیماان  مومغم و  نوزحم و 
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(81 - 1  ) ناـیبلا عمجم  رد  و  هسلاـبأ ، سیلاـبأ و  هعمج  ناطیـشلل و  سنج  ملع  سیلبا  دـیوگ : دـجنملا  رد  هدـش و  قتـشم  سلبأ  تغل 
.لیعفإ شنزو  و  سالبإ »  » زا قتشم  تسیبرع و  دنیوگ  یضعب  همجع و  فیرعت و  هطساوب  فرصنم  ریغ  یمجع و  تسیمسا  دیوگ 

دـشیم و بوسحم  اـهنآ  وزج  رهاـظ  تروصب  دوب و  اـهنآ  نیب  طولخم و  اریز  دـش  هدجـسب  رومأـم  دوبن  هکئـالم  سنج  زا  هکنیا  اـب  و 
رد اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  باطخ  لثم  دادـیم ، شیامن  اهنآ  دـننامه  ار  دوخ  نوچ  تسا  هکئالم  سنج  زا  هک  دـندرکیم  ناـمگ  هکئـالم 

(. دنهدیم و   ) دندادیم نینمؤم  تافصب  فصتم  ار  دوخ  رهاظ  تروصب  نوچ  تسه  مه  نیقفانم  لاح  لماش  هک  نآرق 

وا رمأب  نوچ  دوب  ادخ  يارب  هکلب  دوبن  وا  یندیتسرپ  یتدابع و  هدجس  مدآ  رب  هکئالم  هدجـس  هک  تسنآ  هیمامإ  ياملع  مامت  عامجا  و 
هبعک يارب  ام  ياه  هدجـس  میتسیاب و  هبعک  فرطب  هدش  رمأ  زامن  عقوم  مالـسا  رد  هک  نانچ  مه  هدوب  ناشیا  هلبق  مدآ  دندرک و  هدجس 

.دشابیم ام  هلبق  هبعک  هکلب  تسین 

، تسین زیاج  دومرف  تسا ، زیاج  ادـخ  ریغ  يارب  هدجـس  ایآ  درکـضرع : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضحب  یقیدـنز  دـیوگ : راـحب  رد  و 
يارب وا  هدجس  دنک  هدجس  ادخ  رمأب  هک  یسک  دومرف  مدآ ، رب  دنک  هدجـس  هک  ناطیـشب  دومرف  رمأ  دنوادخ  هنوگچ  سپ  درکـضرع :

.ادخ فرط  زا  دش  رومأم  اریز  دوبیم  ادخ  يارب  شا  هدجس  دوب  هدرک  هدجس  مدآب  ناطیش  رگا  و  تسادخ ،

باوج دوشیمن ، رفاک  دنکن  هدجـس  کی  یـسک  رگا  هکنآ  لاح  دش و  رفاک  ندرکن  هدجـس  کیب  ناطیـش  ارچ  دـیوگب : یـسک  رگا  و 
نآب دوب  هدرک  همیمض  هکلب  هدوبن  هدجس  زا  ندومن  عانتما  درجم  ناطیش  تیصعم  هک : تسنآ 
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.تسنادن تمکح  ار  ندرک  هدجس  دومن و  رمأ  حیبقب  ار  وا  ادخ  درک  داقتعإ  هکنآ  یکی  دوب ، روآ  رفک  اهنآ  هک  یتلصخ  دنچ 

: دنا هدومرف  هک  نانچ  تسا  رفاک  دشاب  نینچ  نیا  سک  ره  درک و  دنوادخ  رمأ  ّدر  ربکت و  ناونعب  ار  هدجس  كرت  هکنآ  رگید 

رفک دقف  ادمعتم  هالصلا  كرت  نم 

رفاک هک  یـسک  زا  رگم  دوشیمن  رداص  نیا  دومن و  فافختـسا  ادـخ  ربمغیپ  هب  هکنآ  میـس  تسا ، رفاـک  دـناوخن  زاـمن  ادـمع  هک  ره  ، 
.دشاب

هدومرف لقن  ناطیش  سایق  هابتشا  اطخ و  رد  هجو  نیدنچ  هیلاعلا  هنج  رد  يدنواهن  همالع  بولقلا و  هویح  راحب و  رد  یسلجم  همالع  و 
.دنیامرف هعجارم  اج  نادب  ناهاوخ  دیدرگن و  رکذ  ندوبن  مالک  هلاطا  تلعب  دنا و 
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لیوأت هکنآ  ات  داد  تسد  واب  بضغ  مشخ و  تلاح  دیدرگ و  هبتشم  وا  رب  رهاظ  تروصب  هکلب  ار  رضخ  لامعا  رارسأ  دوخ  طابنتـساب 
نیقی روـطب  دوـب  هـتفگن  یـسوم  يارب  ار  دوـخ  ياـهراک  لـیوأت  رـضخ  رگا  و  دـیدرگ ، یـضار  ماـگنه  نآ  رد  تـفگ ، شیارب  ار  نآ 

.درکیم رکف  دوخ  رمع  تاظحل  نیرخآ  ات  هچ  رگا  دمهفب  دنک و  كرد  تسناوتیمن 

زیاج یلوا  قیرطب  دننک  سایق  ناشدوخ  يأرب  دشابن  زیاج  یهلا  رماوأ  ماکحأ و  جارختسا  طابنتسا و  ناربمغیپ  رب  هک  یتروص  رد  سپ 
بهاذم مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  لباقم  رد  ای  دننک و  نییعت  ربمغیپ  هفیلخ  دوخ  سایق  يأرب و  هک   ) اهتما زا  کی  چیه  يارب  تسین 
یهارمگ تلالـض و  يداوب  دـننام و  زاب  میقتـسم  تسار و  هار  زا  رفن  اهنویلم  هک  دنـشوکب  نآ  جاور  رد  دـنیامن و  تسرد  هناگراهچ 

(. دنتفارد

( رضخ ياهراک  لیوأت  رد   ) هک روفیط  دّمحم ...  زا  مدینش  - 2
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هک  ) دوب ترضح  نآ  يروآ  دای  یسوم و  ترضح  يارب  هدوب  یتاراشا  راوید  ریمعت  رـسپ و  نتـشک  یتشک و  ندومن  خاروس  تفگیم :
( ماهلاب  ) هک يزور  نآ  دومرف  ظفح  ار  وا  دنوادخ  هکنیاب  دوب  وا  ندیدرگ  هاگآ  یتشک  ندش  خاروس  ببسب  هکنآ  يارب  دیامن ) رکش 

نایم رد  ار  يو  شردام 
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نایم رد  ار  وت  هک  یـسک  نامه  هدوب  نیاب  هراشا  هک  هدوبن ، شیب  یناوتان  فیعـض و  لفط  وا  دـنکفا و  لـین  دورب  داـهن و  یبوچ  هبعج 
.دیامرفیم ظفح  ایرد  یتشک و  نایم  رد  ار  وت  سک  نامه  درک  ظفح  لین  دور  هبعج و 

ترضح هک  یناسک  دوب و  هتـشک  ادخ  هار  رد  ار  نوعرف ) هعبت   ) نایطبق زا  یکی  یـسوم  ترـضح  هک  هدوب  نیاب  هراشا  رـسپ  نتـشک  و 
و  ) ّرـش زا  ار  وا  هک  نیا  رکذتم  ار  یـسوم  ترـضح  دنوادخ  دنتـشادنپیم و  گرزب  ياطخ  ار  لمع  نیا  دنتـسنادیمن  ربمغیپ  ار  یـسوم 

نارتخدب تبـسن  هک  هدوب  یئوکین  راک  نآب  هراشا  دزم  رجأ و  نودب  راوید  ریمعت  هدیدرگ و  دومن  ظفح  نایطبق  تسدب ) ندـش  هتـشک 
دح  ) نآ و  دوب ، هنـسرگ  هکنیا  اب  دـهاوخب  يدزم  ناشیا  زا  هکنآ  نودـب  داد  بآ  ار  اـهنآ  نادنفـسوگ  داد و  ماـجنا  بیعـش  ترـضح 

رکاش و ات  تخاس  رکذـتم  ار  وا  لج  زع و  يادـخ  و  دوب ، هدرک  تمحرم  تیاـنع و  واـب  دـنوادخ  هک  دوب  یقـالخا  تلیـضف  يـالعأ )
.یقالخا تلیضف  نآ  نتشادب  دوش  لاحشوخ 

: تفگ اریز  دوب  یسوم  ترضح  دوخ  زا  تقرافم  مکح  نیا  تسا  وت  نم و  نیب  یئادج  قارف و  لحم  اجنیا  تفگ : واب  رـضخ  هکنیا  و 
مدرک ضارتعا  وتب  مدیسرپ و  ار  يزیچ  تلع  وت  زا  رگید  رگا 
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.نکم تقافر  تبحاصم و  نم  اب 

ندینـش زا  دعب  دـندشن  عناق  مدرم  نآ  نکیل  دـنوادخ و  تاقیم  يارب  دـیزگرب  ار  درم  رفن  داتفه  دوخ  موق  نایم  زا  یـسوم  ترـضح  و 
ادخ هکنآ  ات  مینکیمن  وت  يربمغیپب  رارقا  میروآ و  یمن  نامیا  وتب  ام  یـسوم  يا  دنتفگ  دوخ و  ّدح  زا  دندومن  زواجت  دنوادخ و  مالک 

یگمه دینازوس و  ار  ناشیا  ینامسآ ) شتآ   ) هقعاص دندومن و  دوخب  ملظ  دنتفگ ) ار  نخـس  نیا  نوچ   ) مینک و هدهاشم  اراکـشآ  ار 
(. زیمآ رفک  ي   ) اهنخس هنوگ  نیا  زا  تشادیم  هاگن  ظفح و  ار  ناشیا  دوب  هدومن  باختنا  ار  ناشیا  دنوادخ  رگا  و  دندرم ،

هنوگچ دیامن  باختنا  ار  یسک  دناوتن  دشاب و  هتشادن  تیحالص  تبترم  لحم و  ماقم و  لضف و  نآ  اب  یسوم  ترـضح  هک  یتقو  سپ 
دنناوتیم دنراد و  تیحالص  هنوگچ  دننک و  نییعت  ربمغیپ ) يارب  نیشناج  هفیلخ و  و   ) ماما دوخ  يأرب  ناناملسم  دنناوتیم 
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نع هَّللا  یلاعت  هفلتخم ، ياه  هدارا  نیابتم و  ياهتمه  توافتم و  ءارآ  صقاـن و  ياـهلقع  نیا  اـب  دـنیامن  ماـکحا  جارختـسا  طابنتـسا و 
.اریبک اولع  مهرایتخاب  اضرلا 

تسا تمکح  باوص و  يور  زا  اهنآ  همه  تسا و  رضخ  ياهراک  دننامه  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  لاعفا  اهراک و  و 
«. 1  » دننادن ار  نآ  ببس  تلع و  تمکح و  باوص و  هجو  لهاج  نادان و  مدرم  هچ  رگا 

هتـسشن مزمز  هاچ  یکیدزن  ربمغیپ ) يومع  رـسپ   ) سابع نب  هَّللا  دبع  يزور  تفگیم  هک  يدـسا  هیابع  زا  ار ...  ام  دـندرک  ثیدـح  - 3
يدرم هک  دادیم ) مدرم  دایب  ار  مالسا  ماکحا  دومنیم و  نایب  نآرق  تایآ  لیوأت  ریسفت و  و   ) تفگیم ثیدح  مدرم  يارب  دوب و 
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دیتسه یملاظ  ره  رای  ناوعا و  يرآ  تفگ : هَّللا  دبع  ماش ، لها  زا  متسه  يدرم  نم  هَّللا  دبع  يا  تفگ : درک و  مالس  وا  رب  دش و  دراو 
هک وت  يوسب  ما  هدمآ  هَّللا  دـبع  يا  تفگ  یهاوخیم  ار  هچنآ  نک  لاؤس  دـیامرف ، ظفح  دـنوادخ  هک  یناسک  نآ  رگم  ماش  مدرم  امش 

اجب جح  دناوخیم و  زامن  هتشاد و  دنوادخ  یگناگیب  رارقا  هکنیا  اب  هدش  هتـشک  بلاط  یبا  نب  یلع  تسدب  هک  یـسک  زا  منک  شـسرپ 
لاوما هاکز  تفرگیم و  هزور  دروآ و  یم 

______________________________

نیقی روطب  ناوتیمن  هتـشاد و  ناـیب  دوخ  طابنتـسا  قوذ و  زا  روفیط  نب  دّـمحم  تسین و  یتـیاورب  دنتـسم  تاـیانک  تاراـشا و  نیا  ( 1)
یلص ادخ  لوسر  و  دشابیم ، یـسوم  ترـضح  هتـشذگ  يایاضق  رکذت  يارب  رـضخ  ياهراک  هک  هدوب  نیمه  دنوادخ  هدارا  هک  تفگ 

: دومرفیم هلآ  هیلع و  هَّللا 

.دیدیم ار  یبیجع  ياهرما  هنیآ  ره  دومنیمن  رضخ  هب  ضارتعا  درکیم و  ربص  یسوم  مردارب  رگا 

.دومنیم واب  بیرغ  بیجع و  رما  داتفه  دوب  هدرک  ربص  یسوم  رگا  مسق  ادخب  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  و 

ود ره  زا  نم  هک  ار  ناشیا  مدادـیم  ربخ  مدوبیم  یـسوم  رـضخ و  نایم  رد  رگا  مسق  ادـخب  دومرفیم : هک  تسلوقنم  شترـضح  زا  زین  و 
هدـنیآب ملع  دوب و  هداد  ار  هتـشذگ  ملع  ناشیاب  ادـخ  اریز  دنتـسنادیمن  ناشیا  هک  مدادـیم  ربخ  یئاـهزیچب  ار  ناـشیا  متـسه و  رتملاـع 

.هدیسر امب  ربمغیپ  زا  ثراب  هک  تسه  تمایق  زور  ات  هدنیآ  هتشذگ و  ملع  همئا  ام  دزن  دنتشادن و 
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.دادیم ار  دوخ 

هدئاف وت  يارب  هک  ار  يزیچ  نک  لاؤس  دنیشنب  تیازعب  تردام  وت  رب  ياو  تفگ : سابع  نب  هَّللا  دبع 
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جح هک  ما  هدماین  هکمب  ماش ) ياهرهش  زا  یکی   ) صمح زا  نم  تفگ  نکن ، شسرپ  درادن  یتعفنم  وت  يارب  هک  يزیچ  دشاب و  هتشاد 
: تفگ سابع  نبا  یئوگب ، نم  يارب  ار  بلاط  یبأ  نب  یلع  ياهراک  هک  وت  يوسب  ما  هدمآ  هکلب  مروآ  اجب  هرمع  و 

نآب دـناوتیمن  يا  هدز  گنز  بلق  ره  دـنک و  لمحت  دـمهفب و  ار  نآ  دـناوتیمن  سک  ره  تسا  لکـشم  تخـس و  ملاع  ملع  وت  رب  ياو 
.دوش کیدزن 

يادخ تسا و  رـضخ  یـسوم و  ترـضح  دـننامه  ناملـسم )  ) تما نیا  نایم  رد  وا  لاعفأ  بلاط و  یبا  نب  یلع  یماش : درم  يا  نادـب 
: دیامرفیم نآرق  رد  یسوم  فصو  رد  یلاعت 

مداتسرف وت  يارب  هک  ار  هچنآ  سپ  مدرک  باختنا  نم  اب  نتفگ  نخسب  مدیزگرب و  يربمغیپ  تلاسرب و  مدرم  نایم  زا  ار  وت  یـسوم  يا 
دـنپ و هظعوم و  يارب  یعوضوم  ره  رد  زیچ و  ره  زا  ینامـسآ ) تاروت   ) حاولأ رد  میتـشون  و  روآ ، ياـجب  ارم  رکـش  ریگارف و  ـالماک 

«1  » یئامنهار تحیصن و 

______________________________

نایاوشیپ زا  یکی  زا  مدوخ  هدـش و  فیرحت  تسنایدوهی  تسد  رد  العف  هک  یتاروت  تسین  هدیـشوپ  یعالطا  اب  صخـش  چـیه  رب  ( 1)
.تسحضاو تاروت  فیرحت  و  تسا ، ام  تاروت  فیرحت  هطساوب  دوهی  تلم  ام  یگتفر  بقع  تلع  تفگیم  هک  مدینش  ناشیا 

: دیوگیم هداد و  ادخب  ینامیشپ  تبسن  شیادیپ  رفس  مشش  باب  - 6 هیآ - رد  هک  نانچ 

و دسیونیم : هداد و  حونب  ندروخبارش  تبسن  نآ  مهد  باب  - 20 هیآ - رد  و  دوب ، هتخاس  نیمز  رب  ار  ناسنا  هک  دش  نامیشپ  دنوادخ  و 
.خلا دیدرگ : نایرع  دوخ  همیخ  رد  دش و  تسم  هدیشون  بارش  دومن و  سرغ  یناتسکات  درک و  عورش  نیمز  تحالفب  حون 

-17 باب - لوا  هیآ  رد  و 
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-23 هیآ - رد  و  رداق ، يادـخ  متـسه  نم  تفگ  هدـش  رهاـظ  میهاربإ )  ) ماربأ رب  دـنوادخ  و  دـسیونیم : هداد و  ادـخب  مسج  تبـسن  نآ 
.دومرف دوعص  میهاربا  دزن  زا  دش  غراف  تسا ) میهاربإ  دارم   ) يو اب  نتفگ  نخس  زا  ادخ  نوچ  دیوگیم : باب  نامه 

.هداد طول  ترضحب  دوخ  نارتخد  اب  يانز  يراوخبارش و  تبسن  باب 19  هیآ 33 - رد  و 

رد یهلا  ماکحا  ندینـش  زا  سپ  نایدوهی  ُهُولَقَع ، اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ُهَنُوفِّرَُحی  َُّمث  َنوُعَمْطَتَف ...  َأ  دـیامرفیم : تاروت  فیرحت  هراـب  رد  نآرق  و 
نآ تقیقح  سکعب  ار  يزیچ  ره  دـندومن و  لـالح  ار  مارح  دـندرک و  مارح  ار  لـالح  دـندومن و  فیرحت  تاـیلک  تاـیئزج و  ماـمت 

«. مهلاثمأ مهّرش و  نم  هَّللا  انذاعأ   » دنداد راشتنا 
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هک دینکیم  نامگ  ناملسم  مدرم  امش  هک  نانچ  هتشاد  نایب  هتـشون و  وا  يارب  دنوادخ  ار  اهزیچ  همه  درکیم  لایخ  یئوگ  یـسوم  سپ 
ربمغیپ یهلا و  روتـسد  تقیقح و  قح و  فالخ  رب  هکنآ  لاح   ) دنا و هدرک  طبـض  ظفح و  هتـشون و  ار  زیچ  همه  امـش  هماع )  ) ياملع

.دننکیم نایب  مالسا )

دشاب هارمه  يو  اب  هک  درک  شهاوخ  وا  زا  دومن  تاقالم  ار  ملاع  رضخ )  ) نآ دیـسر  ایرد  لحاسب  هک  یتقو  یـسوم  ترـضح  نکیل  و 
.دومنن شلضف  راکنا  دیزرون و  وا  رب  تداسح  دیامن و  هدافتسا  دریگ و  هرهب  شملع  زا  ات 

( رضخ  ) هب یسوم  ترضح  و  دیئامنیم ، ار  وا  يرترب  تلیـضف و  راکنا  بلاط و  یبا  نب  یلع  رب  دیزرویم  تداسح  مدرم  امـش  هک  نانچ 
تبحاصم تقاط  یسوم  هک  تسنادیم  نوچ  ملاع  رضخ )  ) نآ دومن ، یهاوخ  میلعت  دوخ  ملع  زا  ارم  منک  وت  تعباتم  رگا  تفگ : ملاع 

ربص و 
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نآ تلع ) رارـسا و   ) زا یعالطا  اریز  يرادـن  نم  ياهراک  رب  ربص  تردـق  تعاطتـسا و  وت  تفگ : واب  درادـن  وا  ياـهراک ) و   ) ملع رب 
تفلاخم وت  اب  يرمأ  چیه  رد  هک  دید  یهاوخ  یبایب و  رباص  ارم  هک  هَّللا  ءاشنإ  دشاب  دوز  تفگ : باوج  رد  یـسوم  ترـضح  يرادن ،

ات ینک  لاؤس  يزیچ  نم  زا  دیابن  يدمآ  نم  هارمه  رگا  تفگ  دـنک  ربص  دـناوتیمن  یـسوم  تسنادـیم  ملاع  رـضخ )  ) و درک ، مهاوخن 
ادخ ياضرب  یتشک  ندومن  خاروس  و  درک ، خاروس  ار  یتشک  ملاع  نآ  دـندش و  یتشک  راوس  ات  ار ) نآ  رارـسأ   ) میوگب تیارب  هکنآ 

تشک ار  وا  ملاع  نآ  دید و  ار  يرسپ  و  یسوم ، بضغ  مشخ و  بجوم  دوب و 

154 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

یتحاران لاح و  رییغت  بجوم  دوب و  ادخ  دید  حالـصب  راوید  ریمعت  و  یـسوم ، طخـس  مشخ و  دوب و  ادخ  ياضرب  رـسپ  نآ  نتـشک  و 
.یسوم

ببس هچ  رگا  هدوب  وا  نتشک  رد  ادخ  ياضر  هکنآ  رگم  اریـسک  تسا  هتـشکن  هک  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  تسا  نینچ  مه  و 
لوسر نادب  تفگ ) سابع  نبا  وا  نتسشن  زا  سپ   ) میوگب تیارب  ات  نیشنب  یـصمح  درم  يا  تسنادان ، لهاج و  مدرم  طخـس  مشخ و 

ترـضح نآ  ناناملـسمب و  داد  نغور  امرخ و  زا  يا  همیلو  ار  شحج  تنب  بنیز  دومرف : جیوزت  هک  یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ 
ترضح نآ  نایب  راتفگب و  دنتفرگیم  سنا  دندشیم  رضاح  شترضح  ماعطب  نوچ  ناناملسم  و  دومنیم ، ماعطإ  دیبلطیم و  رفن  هد  رفن  هد 

.ار ترضح  نآ  تروصب  ندومن  رظن  دنتسنادیم  تمینغ  و 

ماعط فرص  زا  سپ  مدرم  هک  دوب  لیام  ترضح  نآ  نکیل  و 
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هک تشادـن  شوخ  زین  و  دوش ) نارگن  رکفتم و  ترـضح  نآ  نتفر  رید  زا  بنیز  ادابم   ) دورب بنیز  دزنب  هک  دـنوش  جراـخ  شلزنم  زا 
َنَذُْؤی ْنَأ  اَّلِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دیدرگ : لزان  هیآ  نیا  سپ  دـیامن  نوریب  شلزنم  زا  دـنک و  باوج  ار  نانمؤم 

.خلا ْمَُکل ،

ریاخذ تفایرد  يارب  ینابز  فرص  رهاظ و  تروصب  ای  تبغر و  لیم و  لامک  لد و  قدص  زا   ) دیا هدروآ  نامیا  ادخب  هک  یناسک  يا 
زا رتدوز  تقو  نآ  رد  دیابن  دنک و  توعد  ار  امش  شماعط  هرفس  رب  دهد و  نذا  هکنآ  رگم  دیوشن  لخاد  ربمغیپ  هناخ  ياهقاطاب   ) ایند

شلزنم رد  دیوش و  قرفتم  دوز  اذغ  فرص  زا  سپ  دیئایب و  دیا  هدش  توعد  هک  یعقوم  هکلب  دیئآرد  ترضح  نآ  هناخب  ررقم  دعوم 
ادخ دیوش و  جراخ  هک  دـیوگیمن  امـشب  ایح  مرـش و  زا  تسا و  ربمغیپب  همدـص  تیذأ و  لمع  نیا  اریز  دـیوشن  نتفگ  نخـس  مرگرس 

.درادن یتلجخ  قح  راهظا  رب  امش  زا  و  دیور ) نوریب  ربمغیپ  لزنم  زا  دوز  اذغ  فرص  زا  سپ   ) دیوگیم امشب 

و دـندشیم ، جراخ  دوز  اذـغ  فرـص  زا  دـعب  دـنتفریم  ترـضح  نآ  لزنمب  ربمغیپ  توعدـب  اـنب  تقو  ره  مدرم  هیآ  نیا  لزن  زا  سپ  و 
دنتفر و هیما  وبا  رتخد  هملسلا  ما  هرجحب  نآ  زا  دعب  دنام و  بنیز  هرجح  رد  زور  هنابش  تفه  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر 

دزن رد  زور  هنابش  کی 
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هیلع و هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  دیبوک  ار  برد  هتـسهآ  دمآ و  هملـسلا  ما  هرجح  ردب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دش  حبـص  نوچ  دنامب و  وا 
ملس هلآ و 
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لوسر دزن  رد  ردـق  نیا  هکنیا  تسیک  درکـضرع  هملـسلا  ما  اشگب ، ار  برد  هملـسلا  ما  شاـب  دوز  دومرف : تسا و  یلع  هک  تسنادـیم 
ام هراب  رد  هیآ  نیا  زورید  هکنیا  اب  میاشگب  شیارب  ار  هرجح  برد  یئامرفیم  رما  هک  تسا  مرتحم  ززعم و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ 

.ٍباجِح ِءارَو  ْنِم  َّنُهُولَئْسَف  ًاعاتَم  َّنُهوُُمْتلَأَس  اذِإ  َو  دش : لزان  امش ) نانز  )

کنیا و  دیئامن ، بلط  دـننیبن ) ار  امـش  اهنآ  دـینیبن و  ار  اهنآ  هک   ) هدرپ تشپ  زا  دـیاب  دـیدومن  بلط  ار  يزیچ  ربمغیپ  نانز  زا  هاگ  ره 
هدومن ار  ادخ  تعاطا  دیامن  ار  ادخ  لوسر  تعاطا  هک  ره  دومرف : دشاب  هتفر  ورف  مشخ  رد  یئوگ  ادخ  لوسر  تسا ، زاب  نم  تروص 
ياهراک رد  و  دوش ) دراو  هدزرس  همیسارس و  هک   ) تسین کبـس  قالخا و  دب  هک  تسا  يدرم  اریز  اشگب  وا  يورب  ار  برد  شاب  دوز 

دیاشگیمن ار  برد  دنرادیم و  تسود  ار  وا  زین  شلوسر  ادخ و  ار و  شلوسر  ادخ و  درادیم  تسود  دـیامنیمن ، باتـش  هلجع و  دوخ 
.دوش ناهنپ  شرظن  زا  تسنز ) رگا   ) دنک زاب  شیورب  برد  هتفر  هک  یسک  نآ  ات 

هَّللا یلـص  ادخ  لوسر  نابز  زا  شحدم  فیـصوت و  نآ  زج  تسیک  تسنادیمن  ار  برد  هدـنبوک  تساخرب و  ياج  زا  هملـسلا  ما  سپ 
ار شلوسر  ادـخ و  هک  يدرم  نآ  لاـحب  اـشوخ  تفگیم  برد  ندوشگ  يارب  تفریم  هک  یماـگنه  و  دوب ، هدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و 

هملسلا ما  ات  داتـسیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دش و  یفخم  دوشگ و  ار  برد  و  دنرادیم ، تسود  ار  وا  زین  شلوسر  ادخ و  درادیم و  تسود 
درک و زاب  ار  برد  سپس  دش و  یفخم 
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یـسانشیم ار  وا  ایآ  هملـسلا  ما  دومرف : مالـس  باوج  زا  سپ  ترـضح  نآ  درک  مالـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسرب  دش و  لخاد 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا ، بلاط  یبا  نب  یلع  نیا  وا ) اـب  شلوسر  ادـخ و  یتسود   ) وا يارب  دـشاب  كراـبم  یلب  تفگ 

تسنم و نوخ  زا  وا  نوخ  تسا و  نم  ندب  تشوگ  زا  وا  ندب  تشوگ  تسا ، بلاط  یبا  نب  یلع  نیا  هملسلا  ما  یتفگ  تسار  دومرف :
يربمغیپ نم  زا  دعب  هکنآ  زج  هدوب ) وا  لصف  الب  نیـشناج  یـصو و  ردارب و  هک   ) یـسومب تبـسن  تسا  نوراه  دـننام  نمب  تبـسن  وا 

(. بجاو شلتق  دیامنیم و  هک  تسا  یغورد  ياعدا  نیقی  متح و  روطب  دوش  يربمغیپ  یعدم  هک  ره  و   ) دمآ دهاوخن 
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وا تسا و  نیملـسملا  دیـس  نینمؤـملا و  ریمأ  بلاـط  یبا  نب  یلع  نیا  هک  شاـب  دـهاش  و  میوـگیم ) هک  ار  هچنآ   ) ونـشب هملـسلا  ما  يا 
ناگدرم رب  نم  زا  دعب  یـصو  تسوا  و  دنزومایب ) ار  ملع  دیاب  وا  زا  و   ) دـش دراو  دـیاب  نآ  زا  هک  تسا  نم  ملع  باب  ملع و  قودـنص 

ایند و رد  تسنم  ردارب  نم و  تما  ناگدـنز  رب  تسنم  نیـشناج  و  دـشاب ) مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  دارم  دـیاش   ) نم تیب  لـها 
.هیلاع هعیفر  تاجرد  رد ) تشهب   ) رد دوب  دهاوخ  نم  اب  ترخآ و 

نیطساق و نیثکان و  دشکیم  مالّسلا  هیلع  یلع  یئوگب ) نارگید  يارب   ) هک راپسب  دوخ  رطاخب  نک و  ظفح  شاب و  دهاش  هملسلا  ما  يا 
«. 1  » ار نیقرام 

نشور الماک  ارم  تفگ  یصمح  درم  نآ  سابع ) نب  هَّللا  دبع  دیناسر  اجنیدب  نخس  نوچ   ) سپ
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شنایرابرد هیواـعم و  يروتاـتکید  ءوس  تاـغیلبت  رثا  رد  ماـش  مدرم  اـم  هک  دـش  مولعم  و   ) یتخاـس هاـگآ  علطم و  تقیقحب  يدومن و 
.تسا ناملسم  ره  نم و  ياوشیپ  ماما و  يالوم و  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  مهدیم  تداهش  هَّللا  دبع  يا  نم ) نکیل  میا و  هدوب  هارمگ 

______________________________

لمج گنج  دنتسکش و  ار  تعیب  هرصب  رد  دندومن و  تعیب  هنیدم  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  هک  دندوب  اهنآ  نانکـشدهع و  نیثکان : ( 1)
.دندومن اپب  ار 

ار دوخ  ترجه  مهد  لاس  هیواعم  و  دندومن ، اپب  ار  نیفـص  گنج  هک  دـندوب  وا  ناهارمه  هیواعم و  اهنآ  قح و  زا  نیفرحنم  نیطـساق :
تالسارم زا  یضعب  بتاک  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ربمغیپ ، يومع  سابع  تطاسو  هطساوب  دش و  ناملسم  دید و  راچان 

.دومن يداع 

كاـپ ناـمیا و  اـب  ناملـسم  درم  ار  مجلم  نبا  دـننادیم و  رفاـک  ار  یلع  هک  دـنناورهن  جراوخ  اـهنآ  قح و  ّدـح  زا  نیزواـجتم  نیقراـم 
.دننادیم

هدش تنعل  ربمغیپ  نابز  زا  نیقرام  نیطـساق و  نیثکان و  هک : هدومن  تیاور  دنـس  ودب  یلاما  رـضحی و  نم ال  رد  هر )  ) قودص خیـش  و 
.تسا راکنایز  ددنبب  ارتفا  سک  ره  دنا و 
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یِناسِل ْنِم  ًهَدْقُع  ْلُلْحا  َو  تفگ : یسوم  َکْیَلْعَن و  ْعَلْخاَف  دومرف : یسوم  ترضحب  دنوادخ  هکنآ  تلع  مجنپ  هاجنپ و  باب 

دوخ ياهـشفک   ) َْکیَْلعَن ْعَلْخاَف  دومرف : یـسوم  ترـضحب  لج  زع و  يادخ  هکنآ  تلع  دومرفیم  هک  زا ...  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 1
انب تسین  قثوم  ربتعم و  ثیدح  نیا  نایوار  زا  یکی   ) دوب هدـش  هتخود  هدرم ، رخ  تسوپ  زا  نوچ  هک  تسنآ  نک ) زاب  دوخ  ياپ  زا  ار 

علخاف ینعم  دومرفیم : هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 2 تسین ) رابتعا  انتعا و  دروم  نیا  رب 
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«. 1  » نوعرف زا  فوخ  یکی  دوب و  شلها  تکاله  زا  فوخ  یکی  هک  نک ، رود  دوخ  بلق  زا  ار  سرت  ود  ینعی  کیلعن ،

______________________________

زا دنیوگ  یـضعب  هدوب و  رخ  تسوپ  زا  دنیوگ  یـضعب  نیلعن  علخ  زا  دنراد  فالتخا  نیرـسفم  دیامرفیم : 65 ج ) - 13  ) راحب رد  ( 1)
.دسرب سدقم  يداو  نیمزب  ترضح  نآ  ياهاپ  هکنآ  ات  دش  نیلعن  علخب  رمأ  هدوب و  یعرش  هدش  یغابد  واگ  تسوپ 

هدرک اپب  شفک  ترـضح  نآ  دیوگ : يرگید  تسا و  عضاوت  هناشن  تمالع و  زا  ندوب  هنهرباپ  هکنآ  يارب  دـش  رما  دـنیوگ  یـضعب  و 
هک دینادرگ  شیاناد  دومرف و  نمیا  ار  وا  دنوادخ  دشاب و  نمیا  ناگدـنزگ  تارـشح و  تیذأ  زا  دوشن و  سجن  شیاهاپ  هکنیا  ات  دوب 

.تسکاپ نیمز  نیا 

نتم رد  و  اـمن ، نوریب  دوخ  بلق  زا  ار  دوخ  لاوـمأ  هداوناـخ و  ندـش  عیاـض  سرت  فوـخ و  هک  هدوـب  نیا  زا  هیاـنک  هتفگ : يرگید  و 
.هدش هراشا  بلطم  نیمهب  تیاور 

لقن يوره  نیلـسرملا  صـصق  زا  هینافرعلا » تـالیوأتلا  نم   » ناونع تحت  - 45 هرامـش - لوا  وزج  هیلاعلا  هنج  رد  يدـنواهن  همـالع  و 
.تسیلاوقا َْکیَْلعَن ، ْعَلْخاَف  هفیرش : هیآ  لیوأت  رد  هک  تسنیا ) نآ  صخلم  هجو و  نیدنچ   ) دیامنیم

.دنادرگ شزئاف  یسوم  ترضح  ياهمدق  سامت  اب  هک  دوب  هدومن  اعدتسا  دنوادخ  زا  سدقم  يداو  نیمز  هکنآ  - 1

فاوط رد  هک  نانچ  دشاب  رتشیب  ترـضح  نآ  بدأ  مارتحا و  عضاوت و  هک  دوب  نآ  نیلعن  علخ  تمکح  هک  دیوگ  ریبج  نب  دیعـس  - 2
.تسطرش زامن  هبعک و 

شفک زا  ررـض  عفد  یـسوم  يا  هک  دـمآ  باـطخ  دوب ، هدیـشوپ  تاـّیذوم  عفد  يارب  ار  شفک  نآ  ترـضح  نآ  هک  هتفگ  یباراـف  - 3
.زادنیب ار  نآ  ینادیم 

يادخ هنأک  تسا  یتحار  يارب  شفک  - 4
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عطق رفاسم  نوچ  دنک 5 - رایتخا  ار  اهتنحم  دراذگباو و  ار  اهتحار  دیاب  دـهن  ام  بلط  يداو  رد  مدـق  هک  ره  یـسوم  يا  هدومرف  یلاعت 
ام بلط  رد  یتدـم  یـسوم  يا  هدومرف : دـنوادخ  هنأک  سپ  دـیامنیم ، نوریب  ياپ  زا  ار  شفک  دوش  دراو  دوخ  لزنمب  دـنک و  تفاـسم 

.روایب نوریب  ار  دوخ  شفک  يدش  دراو  یلصا  لزنمب  هک  نونکا  يدوب و  نادرگرس 

.شاب هتشاد  نمب  هجوت  ترخآ و  دای  زا  امن  كاپ  ایند و  رکذ  زا  رادب  غراف  ار  دوخ  لد  یسوم : يا  هکنیاب  تسا  هراشا  هکنآ  - 6

تبحم تعلخب  تّزع و  دنـسمب  یـسوم  يا  ینکن  رود  دوخ  زا  ار  تبحم  نیا  ات  دـنزرف و  لهأ و  تبحم  زا  تسترابع  نیلعن  هکنآ  - 7
.يدرگن فرشم  یهلا 
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هرگ هدقع و  ایادخ  ِیلْوَق ، اوُهَقْفَی  ِیناِسل  ْنِم  ًهَدْقُع  ُْللْحا  َو  هتفگ : یسوم  ترـضح  هکنیا  تفگیم  هک  روفیط  دّمحم ...  زا  مدینـش  - 3
نخـس وت  اب  هک  ینابز  اب  وت  زا  مراد  مرـش  منکیم و  ایح  نم  ایادـخ  هدوب : نیا  شدارم  دـنمهفب  منخـس  وکین  مدرم  ات  اشگب  منابز  زا  ار 

رکذ زا  و  مبلق ، زا  اشگب  ار  هرگ  نیا  اراگدرورپ  مبلق  رد  هدـش  یهرگ  هدـقع و  نیا  میوگب و  نخـس  وت  ریغ  اب  نابز  ناـمه  اـب  میوگیم 
مردارب هک  تسنآ  رتهب  و  امنب ، نم  ریزو  ار  یکی  نم  ناگتـسب  تیب و  لها  زا  ایادخ  یِخَأ ، َنوُراه  ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو  هلمج :

.دشاب نوراه 

ادـخ اب  نآ  اب  هک  دوخ  نابز  اب  دوشن  جاتحم  ات  دـشاب  وا  اـب  نوراـه  شردارب  هدرک  نذإ  تساوخرد  دـنوادخ  زا  هک  هدوب  نیا  شدارم 
دیوگب نخس  نوعرف  اب  هتفگ  نخس 

للع
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«. 1  » دناسرب واب  ار  ادخ  تاروتسد  دیوگب و  نخس  نوراه  وا  ياجب  و 

دینک توعد  ار  وا  نوعرف و  يوسب  دیورب  دومرف : نوراه  یسومب و  دنوادخ  هکنآ  تلع  مشش  هاجنپ و  باب 

ینعم ریـسفت و  زا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  مدیـسرپ  تفگ  هک  ریمع  یبأ  نب  دّمحم  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدـح  - 1
يوسب دیورب  یشْخَی ، ْوَأ  ُرَّکَذَتَی  ُهَّلََعل  ًانَِّیل  ًالْوَق  َُهل  الوُقَف  یغَط  ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  یلِإ  ابَهْذا  نوراه  یسوم و  ترضحب  هدومرف  هک  دنوادخ  لوق 

______________________________

ْنِم ًهَدْقُع  ُْللْحا  يِْرمَأ َو  ِیل  ْرِّسَی  يِرْدَـص َو  ِیل  ْحَرْـشا  ِّبَر  هیآ : ریـسفت  رد  دـیامنیم  لقن  نیرحبلا  عمجم  زا  ( 91 - 13  ) راحب رد  ( 1)
مومغم هک  نک  تیانع  نمب  هنیـس  تعـسو  ایادخ  تسا : هتفگ  هدومن و  تساوخرد  ادخ  زا  یـسوم  ترـضح  هک  ِیلْوَق : اوُهَقْفَی  ِیناِسل 

ات اشگب  ارم  ناـبز  هرگ  هدـقع و  و  يا ، هدومرف  ار  نآ  غیلبت  فیلکت  نمب  هک  ار  تلاـسر  يادأ  نم  رب  نادرگ  ناـسآ  و  مسرتن ، موشن و 
.دنمهفب ارم  نانخس  مالک و 

و یکدوک ، رد  تشاذـگ  ناهدـب  هک  یـشتآ  تهجب  هدوب  یتـنکل  ترـضح  نآ  ناـبز  رد  هک  هدوب  نیا  لاؤس  نیا  تساوخرد  تلع  و 
نآ تساوخ  دش و  مشخ  بضغ و  رد  نوعرف  دش و  هدـنک  ياج  زا  ات  دیـشک  ار  نوعرف  نساحم  تارهاوج  ّرد و  هک  هدوب  نیا  شببس 

.دمهف یمن  تسکدوک و  تفگ  دوشگ و  تعافشب  نابز  هیسآ  هک  دشکب  ار  ترضح 

زا یکی  تساوخ  ترـضح  نآ  دـندروآ ، شتآ  يرادـقم  تارهاوج و  زا  یفرظ  داد  روتـسد  منکیم و  شناحتما  کـنیا  تفگ  نوعرف 
ناهدب تشادرب و  یشتآ  هعطق  ترـضح  نآ  داهن و  شتآ  يور  تفرگ و  ار  شتـسد  دنوادخ ) رمأب   ) لیئربج هک  درادرب  ار  تارهاوج 

.تخوسب یکدنا  شنابز  دراذگ و 

« ِیلْوَق اوُهَقْفَی   » زا دارم  دیاش  دیوگ : مجرتم 
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وتب ناـمیا  دـننک و  لوبق  ارم  توـعد  دـنیامنن و  ارم  لوـق  دّرمت  شناـیفارطا  نوـعرف و  هک  نک  یعوـن  ایادـخ  هک  هدوـب  نیا  شروـظنم 
.دندروآ

160 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

رکذـتم ددرگ و ) رادـیب  رورغ  تلاهج و  تلفغ و  باوخ  زا   ) دـیاش دـیئوگب  نخـس  وا  اب  یمارآ  یمرن و  اب  هدـش و  یغاـی  هک  نوعرف 
(. دراذگ مدق  ام  یگدنب  يداوب  دیامن و  يرگیغای  كرت  و   ) دسرتب ادخ  زا  ای  دوش ،

ار امـش  دیناوخب  شمانب  ار  وا  رگا  اریز   ) دـیربب مان  هینکب  ار  وا  ینعی  دـیئوگب  نخـس  یمرن  یمارآ و  اب  نوعرف  اب  هدومرف  هکنیا  دومرف :
.بعصم نب  دیلو  شمسا  دوب و  بعصم  وبأ  نوعرف  هینک  و  ددرگ ) هدوزفا  شنایغطب  درادنپ و  بدا  یب 

تسنادیم ادخ  اریز  دور ، نوعرف  شیپ  هک  دوب  یسوم  تبغر  صیرحت و  يارب  دسرتب ، ادخ  زا  ای  دوش  رکذتم  دیاش  دیامرفیم  هکنیا  و 
رکذـت سرت و  نآ  هک   ) ندـش قرغ  ماگنه  رگم  راهق ) رداق  يادـخ  زا   ) دـسرتیمن دوشیمن و  دوخ ) زجع  تمایق و   ) رکذـتم نوعرف  هک 

نامز نآ  رد  ددرگیم ، قرغ  دـید  هک  یتقو  ات  درواین ) نامیا  نوعرف   ) دـیامرفیم ادـخ  هک  يا  هدینـشن  ایآ  تشادـن ) هدـئاف  وا  يارب  مه 
و دومرفن : لوبق  ار  شنامیا  دنوادخ  نکیل  مناناملـسم و  زا  نم  دنراد و  نامیا  واب  لیئارـسإ  ینب  هک  یئادـخ  نآب  مدروآ ، نامیا  تفگ 

ناگدـنب و   ) يدومنیم داسفإ  يدرکیم و  تیـصعم  ینامرفان و  نیا  زا  شیپ  ینیب و  یم  ار  باذـع  هک  يروآ  یم  ناـمیا  نونکا  دومرف :
( یتشادیم ناشزاب  نم  تدابع  زا  يدومن و  هارمگ  ارم 

دندیمان انیس  روط  تفگیم  نخس  ادخ  اب  نآ  يور  یسوم  ترضح  هک  یهوک  هکنآ  تلع  متفه  هاجنپ و  باب 

: تفگیم هک  ربمغیپ ) يومع  رسپ   ) سابع هَّللا  دبع  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 1

روط تفریم  نآ  يورب  یسوم  ترضح  هک  یهوک  هکنآ  تلع 
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هک تسنآ  « 1  » دندیمان انیس 

______________________________

.دنا هدرک  تئارق  حتفب  ءاّرق  یقاب  نیس و  رسکب  ار  ءانیس  ورمع  وبأ  زاجح و  لها  دیوگ : ( 102 - 7  ) نایبلا عمجم  رد  ( 1)

سدقملا تیب  رد  هوک  نآ  درک و  ملکت  یسوم  اب  ادخ  نآ  رد  هک  تسیهوک  نینیـس  روط  ءانیـس و  روط  دیوگ : تامـسنلا  حئاور  رد  و 
.درکیم تدابع  نآ  رد  نوراه  هک  تسیرگید  هوک  نآ  لباقم  رد  دجسم و  تسار  فرط  رد  تسا 

فیرعت تهجب  تسفرصنم  ریغ  دوش  هدناوخ  رسکب  رگا  و  هدش ، هتفگ  زین  دم  نیس و  رسکب  و  تکرب ) ینعمب   ) دم نیس و  حتفب  انیس  و 
يارب هک  تسا  یفـصو  ءاف ) حـتفب   ) ءالعف فلا  زا  ریغ  نآ  تسین و  ثینأت  يارب  نآ  فلا  ءاـف ) رـسکب   ) ءـالعف اریز  ثینأـت  هن  همجع  و 

مه رگید  ناکم  نیدنچ  رد  و  هدماین ، ءافلا  روسکم  ءالعف  نزو  رب  یتفـص  برع  مالک  رد  هک  هدش  هیولاخ  نبا  زا  لقن  و  تسا ، ثینأت 
فجن هلمج  زا  تسفورعم  روط  هوک 

161 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

راجـشأ تاـتابن و  زا  دـنربب  عفن  نآ  زا  مدرم  هک  يزیچ  اـی  تخرد و  نآ  رد  هک  یهوک  ره  و  هدوب ، نوتیز  تخرد  هوک  نآ  رد  نوـچ 
انیـس و روط  نآب  و   ) دنمانیم روط  ار  نآ  دشاب  هتـشادن  هایگ  تخرد و  هک  یهوک  ره  و  دنمانیم ، نینیـس  روط  انیـس و  روط  ار  نآ  دشاب 

( دنیوگیمن نینیس 

ردام رسپ  يا  ما ) نبا  ای  : ) تفگ یسومب  نوراه  هکنآ  تلع  متشه  هاجنپ و  باب 

رسپ يا  تفگ : یسوم  شرداربب  نوراه  ارچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضحب  مدرکـضرع  تفگ  هک  ملاس  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 1
ناردارب نیب  توادع  هکنآ  تهجب  دومرف : دندوب ) يردام  ردپ و  ردارب  هکنیا  اب   ) مردپ رسپ  يا  تفگن  و  ریگن ، ارم  شیر  رس و  ردام 
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دیدپ يردام  ناردارب  نیب  گنج  عازن و  هنتف و  ینمشد و  توادع و  ناطیش  هکنآ  رگم  يردام  ناردارب  توادع  زا  تسا  رتشیب  يردپ 
يا تفگن : و  ریگن ، ارم  شیر  رس و  هدیئازن  ار  وا  مردام  ریغ  هدیئاز و  ار  وا  مردام  هک  يردارب  يا  تفگ : یـسومب  نوراه  سپ  دروآ ،
رگم دوشیمن  جراخ  ناشیا  نیب  زا  ینمـشد  ترودک و  عازن و  هاگ  چـیه  دـشاب  ادـج  ناشناردام  رگا  يردـپ  ناردارب  اریز  مردـپ  رـسپ 
نیب زا  رتشیب  رتدوز و  دشاب  یکی  ناشردام  هک  یناردارب  نایم  زا  عازن  ترودک و  توادـع و  دـیامرف و  ظفح  دـنوادخ  هک  ار  یئاهنآ 

لیئارسإ ینب  یتسرپ  هلاسوگ  رد  نوراه  هکنیا  اب  دیـشک  دوخ  يوسب  تفرگ و  ار  وا  شیر  رـس و  ارچ  مدرکـضرع  دیوگ : ملاس  دوریم 
مه ار  هلاسوگ  تدابع  هکلب  هتشادن  يریصقت 

162 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

.هتسنادیم هانگ 

هلاسوگ هطساوب  دوب  هتفر  نوریب  لیئارسإ  ینب  نایم  زا  رگا  و  دشن ، قحلم  یسومب  درکن و  اهر  ار  لیئارسإ  ینب  ارچ  هکنآ  يارب  دومرف :
.دشیم لزان  اهنآ  رب  باذع  ناشندیتسرپ 

نم یپ  زا  دـندش  هارمگ  ناشیا  يدـید  هک  یتقو  دـش  عنام  ار  وت  زیچ  هچ  تفگ  نوراهب  تشگزاب ، یـسوم  هک  یعقوم  ینیب  یمن  اـیآ 
میایب وت  لابندـب  رگا  مدیـسرت  دـندشیم و  قرفتم  لیئارـسإ  ینب  مدرکیم  نینچ  رگا  تفگ  نوراه  يدومن  ارم  ینامرفان  ارچ  يدـماین و 

اب  ) يدومنن یئانتعا  مروتسد  نخسب و  دندش و  هدنکارپ  قرفتم و  لیئارسإ  ینب  هک  يدش  ببـس  وت  یئوگب  ینک و  يدنت  باتع و  نمب 
(. وت تاروتسد  غیلبت  رد  مراد  ششوک  هکنیا 

شیر رس و  هقیقحلا  یف  عقاو و  رد  تفرگ  ار  نوراه  شیر  رس و  یسوم  ترضح  هکنیا  قودص )  ) فلؤم دیوگ  نینچ 
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ای دیدرگ و  مومغم  یـسک  هاگ  ره  هک  مدرم  نیب  تستداع  مسر و  نیا  و  دندوب ) کیرـش  یهلا  ماکحأ  غیلبت  رد  نوچ   ) هتفرگ ار  دوخ 
و دریگیم ، ار  دوخ  شیر  دـش  راتفرگ  میظع  یئالب  هیهاد و  هب  رگا  دراذـگیم و  دوخ  رـسب  ار  دوخ  تسد  دـمآ  شیپ  شیارب  یتبیـصم 
ار نآ  لیئارـسإ و  ینب  یتسرپ  هلاـسوگ  رب  دـشاب  مومغم  هکنیا  نوراـه  رب  دوب  مزـال  هک  هدوب  نیا  زا  فشاـک  یـسوم  ترـضح  لـمع 

مومغم هک  ناپوچ  رب  تسا  راوازس  و  ناپوچ ، اب  تسا  دنفسوگ  تبسن  دننامه  مامإ  ربمغیپب و  تبـسن  تّما  اریز  دنادب  گرزب  تبیـصم 
.شنادنفسوگ تکاله  هقرفت و  زا  دشاب 

نآ مارتحا  تاعارم  دندادن و  شوگ  اهنآ  دومرف و  هظعوم  ار  ماش  هفوک و  نایرکـشل  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  نانچمه 
هک ار  هچنآ  دومرف  تفرگ و  تسدب  ار  دوخ  كرابم  نساحم  دش و  مومغم  تخس  ترضح  نآ  و  دندومنن ، ار  شناهارمه  ترضح و 

نارگید يارب  دـشاب  يرادـیب  هّبنت و  رجز و  ات  دـنک  شنزرـس  باطخ و  باتع و  ار  دوخ  ناکیدزن  ناـسنا  هک  تسنآ  رتهب  زین  دومرف و 
نیرتکیدزن دوخ و  قولخم  نیرتهب  هب  دنوادخ  هک  نانچ 

163 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

كرـش ادـخب  رگا  متاـخ ) ربمغیپ  لوسر و  يا   ) َنیِرِـساْخلا َنِم  َّنَنوُکََتل  َکـُلَمَع َو  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْـشَأ  ِْنَئل  تسا : هدومرف  دوخب  ناـشیا 
.دوب یهاوخ  ناراکنایز  ناتخبدب و  وزج  و  كرش ، ببسب  دوش  یم  دوبان  وحم و  تلمع  قیقحتلا  یلع  يروآ 

باطخ باتع و  تقیقح  رد  دومرف  واب  هک  ار  باطخ  نیا  دش و  دهاوخن  كرـشم  شربمغیپ  تقو  چیه  هک  تسنادیم  یلاعت  يادـخ  و 
.تسترضح نآ  تماب 

دوب و نوراه  شرداربب  یسوم  ّریغت  باتع و  نینچ  مه  و 
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دوخ و نامز  حلاص  نادرم  موسر  تاداع و  زا  يوریپ  و  هدومن ، دنوادخب  ادـتقا  نایب  راتفر و  نیا  زا  و  هدرک ، هدارا  ار  دوخ  تما  نکیل 
.هدرک ار  دوخ  نامز  زا  شیپ 

هبنش زور  رد  یهام  نتفرگ  دوهی  رب  دش  مارح  هکنآ  تلع  مهن  هاجنپ و  باب 

دنیامنن و یهام  دیـص  هعمج  زور  هک  اهیدوهیب  دش  رما  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا ...  مردـپ  ارم  درک  ثیدـح  - 1
دنوادخ تهج  نیا  زا  دندرکیم ، یهام  نتفرگ  زا  يراددوخ  هبنـش  دندومنیم و  یهام  دیـص  ادـخ ) رمأ  فالخ  رب   ) ار هعمج  زور  اهنآ 

«. 1  » دنیامنب یهام  دیص  هبنش  زور  هک  ناشیا  رب  دومرف  مارح 

دنتفگ داتوالا  وذ  ار  نوعرف  هکنآ  تلع  متصش  باب 

ترضح زا  مدیسرپ  تفگ  هک  رمحالا  نابأ  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 1

______________________________

دوهی و زا  دنا  هدوب  يا  هقرف  ناگدننکدیـص  هک  دوش  یم  مولعم  فارعأ  هروس  هیآ 165  زا  تسلوهجم و  ثیداحا  زا  ثیدح  نیا  ( 1)
یم رهن  رد  رایـسب  یهام  هعمج  زور  ناشیا  ناحتما  يارب  و  دنریگن ، یهام  هعمج  زور  هک  دندش  رومأم  دیوگ : نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد 

دندومنیم دیص  ار  اهنآ  هبنش  دندرکیم و  سبح  نآ  رد  ار  نایهام  دندنک و  رهن  رانک  کچوک  ياهضوح  تهج  نیدب  دمآ ،

164 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

وذ ار  وا  تهج  هچ  يارب  اهخیم ) بحاص  نوعرف   ) ِداتْوَْألا يِذ  َنْوَعِْرف  َو  هدومرف : هک  یلاعت  يادـخ  لوق  ینعم  زا  مالّـسلا  هیلع  قداـص 
.دندیمان داتوالا 

نیمز رد  ار  وا  دادــیم  روتــسد  رمأ و  دــنک  تازاــجم  ار  وا  تساوــخیم  دوــمنیم و  بـضغ  مـشخ و  سک  رهب  هـکنآ  يارب  دوــمرف :
ار وا  دندیبوکیم و  خیم  دندیناباوخیم و  یبوچ  هتخت  يورب  ار  وا  یهاگ  و  دندیبوکیم ، وا  ياهاپ  تسدب و  خیم  راهچ  دـندیناباوخیم و 

«. 1  » دیمان داتوالا  وذ  ار  وا  دنوادخ  تلع  نیدب  درمیم ، ات  دنتشاذگیماو  دوخ  لاحب 

تسمولعمان وا  ربق  درک و  گرم  يوزرآ  یسوم  ترضح  هکنآ  تلع  مکی  تصش و  باب 

مالس دمآ و  نارمع  نب  یسوم  دزنب  توملا  کلم  يزور  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 1
درک ضرع  يا ، هدـمآ  يروظنم  هچ  يارب  دومرف : متوملا ، کلم  درکـضرع  یتسیک ، تفگ  مالـس  باوج  زا  سپ  ترـضح  نآ  درک ،

ینکیم و حور  ضبق  مناـهد  زا  هنوگچ  دومرف : تناـهد ، زا  تفگ  دومن ، یهاوخ  ضبق  مندـب  ياـجک  زا  دومرف : وت ، حور  ضبق  يارب 
تیاپ ود  زا  تفگ  ما ، هتفرگ  ار  تاروت  حاولأ  میاهتسد  اب  دومرف : تیاهتسد ، زا  تفگ  ما ، هتفگ  نخس  ادخ  اب  ناهد  نیا  اب  هکنآ  لاح 

: دومرف
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.ما هتفر  ادخ ) اب  ملکت  تاجانم و  يارب   ) انیس روطب  میاپ  ود  اب 

ات دروآ ، رذع  یسوم  ترضح  درمش و  ار  شندب  ياضعا  زا  کی  ره  توملا  کلم 

______________________________

نامز لثم  هدرکیم ، يزاب  اهنآ  اب  هک  هتـشاد  خیم  دننام  یئاهزیچ  هکنآ  تهجب  هلمج : زا  دـنا  هتفگ  مه  يرگید  ياهببـس  یناعم و  ( 1)
درن و هتخت و  قرو و  اب  دنرود  یتسرپادخ  نید و  كاردا و  روعش و  مهف و  لقع و  زا  هک  نادان  لهاج و  مدرم  زا  یـضعب  هک  ام  یلعف 

ياهنوتـس هک  هدوب  ددـعتم  ياهناخ  ياراد  هکنآ  رگید  دـننارذگیم و  تلاطبب  ار  دوخ  ياـهبرپ  زیزع و  رمع  دـننکیم و  يزاـب  جـنرطش 
.هتشاد یمکحم  گرزب و 

مزال خیم  ندوب  اپ  رس  يارب  مه  همیخ  و  دوب ، هداد  بیترت  اه  همیخ  دوخ  رکشل  يارب  هدوب و  يدایز  رکـشل  ياراد  نوچ  هکنآ  رگید  و 
.دراد
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.ندرمب يدش  لیام  تقو  ره  ات  مراذگاو  ار  وت  هک  مرومأم  تفگ  توملا  کلم  رمالا  رخآ 

دوخ و ربق  لحم  زا   ) تشذـگیم يزور  ات  درک  یگدـنز  دوب  دـنوادخ  تیـشم  هدارا و  هک  ینامز  نآ  ات  یـسوم  ترـضح  یتدـم  سپ 
.دنکیم رفح  يربق  هک  دید  ار  يدرم  تروصب ) یکلم 

يدـحل دـش و  هدـنک  ربق  ات  دومن  کمک  ار  يو  ترـضح  نآ  یلب ، تفگ  ربق ، ندـنک  رد  میامنب  کمک  وتب  دومرف : یـسوم  ترـضح 
نم دومرف  یـسوم  ترـضح  هک  تسه  رفنکی  مادـنا  هزادـنا  هب  دـنیب  هب  دـباوخب و  ربـق  ناـیم  رد  تساوـخ  درم  نآ  و  دـیدرگ ، هتخاـس 

(. تسه رفن  کی  مادنا  هزادناب  نیب  هب  وت   ) مباوخیم

تفگ ادخب ) دوخ  برق  تلزنم و  ماقم و  قوش  زا   ) دید تشهب  رد  ار  دوخ  تلزنم  ناکم و  دحل  نایم  رد  دیباوخ  نوچ 
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.امرف حور  ضبق  ارم  ایادخ 

هیلع قداص  ترـضح  دومرف  و  تخیر ، شیورب  كاخ  داـهن و  ربق  ناـمه  رد  دومن و  حور  ضبق  ار  يو  دـنوادخ  رمأـب  توملا  کـلم 
.دوب هدمآرد  یمدآ  تروصب  هک  دوب  توملا  کلم  دومنیم  رفح  ار  ربق  هکنآ  مالّسلا :

دشابن نآ  راوازس  یسک  نم  زا  دعب  هک  نک  تیانع  نمب  یتنطلس  ایادخ  تفگ : نامیلس  ترضح  هکنآ  تلع  مود  تصش و  باب 

ربمغیپ تسنکمم  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضحب  مدرک  ضرع  تفگ  هک  نیطقی  نب  یلع  زا  ار ...  ام  دـندرک  ثیدـح  - 1
( نومـضم نیاب  یتاملک   ) تسا هتفگ  هک  نامیلـس  لوق  دارم  ینعم و  تسیچ  سپ  مدرکـضرع  تسین ، نکمم  دومرف  دشاب ، لیخب  ادخ 

.يِدَْعب ْنِم  ٍدَحَِأل  یِغَْبنَی  ًاْکُلم ال  ِیل  ْبَه  ِیل َو  ْرِفْغا  ِّبَر 

یکی دیآ و  یم  تسدب  مدرمب  رابجإ  هبلغ و  روج و  اتدوک و )  ) ببسب هک  تسا  یهاشداپ  نآ  یکی  تسا  مسق  ود  رب  یهاشداپ  دومرف 
ایادخ تفگ  نامیلس  سپ  نینرقلا ، وذ  تولاط و  میهاربإ و  لآ  تنطلس  دننام  دیامرفیم  تیانع  دنوادخ  هک  تسیئادخ  تنطلس 
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هبلغب هچ  رگا  دروآ ) تسدب  دناوتن  یسک  و   ) دشاب هتشادن  ار  نآ  تقایل  راوازس و  یسک  نم  زا  دعب  هک  ار  یتنطلس  نک  تمحرم  نمب 
ار وا  دهاوخب  اج  ره  شرماب  هک  ار  داب  دینادرگ  وا  رخـسم  دنوادخ  دیـسر و ) تباجا  فدـهب  وا  هتـساوخ   ) و دـشاب ، اتدوک ) روج و  و 

.دومیپ یم  هار  هام  ود  تفاسمب  زور  هنابش  ره  رد  هک  دومن  نانچ  یتحار و  لامک  اب  دربب 

و  ) دندومنیم یـصاوغ  دنتفریم و  ایردب  دنتخاس و  وا  يارب  اهخاک ) اهرـصق و  و   ) یلاع ياهانب  ات  دـینادرگ  وا  رخـسم  ار  نیطایـش  زین  و 
يور هک  هچ  ره  رب  و  دومن ، وا  میلعت  ار  ناغرم  نابز  و  دندروآ ) یم  نوریب  شیارب  ایرد  زا  یتمیق  ياهزیچ  فدص و 
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هک رگید  ناهاشداپ  تنطلـسب  درادن  یتهابـش  چـیه  وا  تنطلـس  هک  دنتـسناد  وا  زا  دـعب  وا و  نامز  مدرم  و  تخاس ، نکمتم  دوب  نیمز 
«. 1  » دنیامنیم یهاشداپ  روزب  دنوشیم و  بلاغ  مدرم  رب  يالیتسا  و  اتدوک ) و   ) روجب ای  دننکیم و  نییعت  دوخ  يارب  مدرم 

مردارب دنک  تمحر  ادـخ  هدومرف  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نایب  ینعم  تسیچ  سپ  مدرکـضرع : دـیوگ  نیطقی  نب  یلع 
: هدومرف ترضح  نآ  هکنیا  دومرف : دوب ، لیخب  هک  ار  نامیلس 

نآ دـننکیمن  رهاظ  ار  دوخ  تورث  لیخب  نامدرم  هک  ناـنچنآ  ینعی   ) دـب راـتفگ  زا  دوب  لـیخب  هکنآ  یکی  دراد ، ینعم  ود  دوب ، لـیخب 
(. دشیمن جراخ  راتفگ  رد  بدا  زا  دومرفیمن و  راهظإ  ار  يدب  نخس  هاگ  چیه  مه  ترضح 

______________________________

.هدوب دوخ  يربمغیپ  تابثإ  هزجعم و  يارب  نامیلس  ترضح  تساوخرد  هلمج  زا  دنا  هدرک  یتاهیجوت  قوف  هیآ  باب  رد  ( 1)

: هدومرف ترـضح  نآ  هکنآ  رگید  و  دـشابن ، نکمم  رگمتـس  ملاظ و  ناـهاشداپ  يارب  هک  ار  یتکلمم  دومن  تساوخرد  هکنآ  رگید  و 
.هدوب دوخ  تکلمم  لهأ  شدارم  دشابن ، نآ  راوازس  یسک 

نامیلـس ترـضحب  هک  هچنآ  ربارب  نیدـنچ  هکلب  دـیامرف  تیانع  مه  وا  زا  دـعب  ءایـصوا  ءاـیبنا و  رب  دـنوادخ  هک  تسنکمم  نیا  رب  اـنب 
.دنک تمحرم  هدومرف  تیانع 

.تسا بسانم  نآب  هعجارم  هدومن و  رکذ  یهوجو  هیریسفتلا » فئاطللا  نم   » ناونع تحت  ( 136 - 1  ) هیلاعلا هنج  رد  و 
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هک دـنرادن  شوخ  لیخب  نامدرم  هک  نانچنآ  ینعی   ) دـنتفریم نانادان  لاهج و  هکیهار  قیرط و  زا  دوب  لیخب  ترـضح  نآ  هکنآ  مود -
(. ددرگب دنلوغشم  نآب  نانادان  هک  یئاهراک  فرص  شتقو  هک  تشادن  شوخ  مه  ترضح  نآ  دوش  جرخ  فرص و  ناشتورث 

هیلع مظاک  ترضح  سپس  و 
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تمحرم امب  و  دوب ، هدـش  هداد  نامیلـسب  هک  ار  هچنآ  دـننامه  هدـش  تیانع  مالّـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  امب  مسق  ادـخب  دومرف : مالّـسلا 
نامیلـس هصق  رد  یلاعت  يادـخ  هک ) تسنآ  بلطم  نیا  رب  لیلد   ) هدـشن تیاـنع  ناربمغیپ  زا  وا  ریغ  نامیلـسب و  هک  ار  هچنآ  هدـیدرگ 

هک ره  زا  نک و  اطع  یهاوخ  هک  رهب  تسا  ام  ياطع  لاوما ) اهتمعن و   ) نیا ٍباـسِح ، ِْریَِغب  ْکِْـسمَأ  ْوَأ  ُْنْنماَـف  اـنُؤاطَع  اذـه  دـیامرفیم :
.يدومن عنم  ای  يدرک و  ششخب  اطع و  ارچ  میئوگیمن  تفرگ و  میهاوخن  باسح  وت  زا  تمایق  رد  هک  نک  عنم  یهاوخ 

امـشب نم  لوسر  هک  ار  هچنآ  اوُهَْتناَف  ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  ُهوُذُخَف َو  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  هدومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  هصق  رد  نکل  و 
نید و حالـص  رب  اریز  دیهدن  ماجنا  دیوشن و  نآ  بکترم  و   ) دیئامن يراد  نتـشیوخ  دـنک  یهن  هچ  ره  زا  دـیریذپب و  دـهدیم  روتـسد 

«1 ( » تسا امش  یگدنز  تعفنم 

رخسم داب  هکنآ  تهج  دندیمان و  دواد  ار  دواد  هکنآ  تلع  تسا و  رتدایز  فرحکی  نامیلس  مسا  رد  هکنآ  تلع  موس  تصـش و  باب 
دیدنخ هچروم  نخس  زا  نامیلس  هکنآ  ببس  دیدرگ و  نامیلس 

ناروم سیئر  دیـسر  ناگچروم  يداوب  نامیلـس  هک  یتقو  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  ار ...  اـم  دـندرک  ثیدـح  - 1
داب دنتفریم ، هار  اوه  رد  هکنیا  اب  دننک ، لامیاپ  ار  امش  شنایرکشل  نامیلس و  ادابم  دیور  دوخ  ياه  هناخب  همه  ناگچروم  يا  تفگ :

______________________________

رگا نک و  اـطع  مدرمب  میا  هدرک  تیاـنع  وتب  هک  یئاـهتمعن  يدوب  لـیام  رگا  دومرف : نامیلـسب  دـنوادخ  هک  تسنآ  بلطم  هجیتـن  ( 1)
هیلع هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هراب  رد  نکل  دییامنب و  ار  وا  رماوأ  يوریپ  مدرم  دیاب  هک  هدومرفن  نکن و  ششخب  لذب و  اطع و  یتساوخن 

.هدراذگاو ترضح  نآب  ار  مدرم  يایند  نید و  رایتخا  هک  دنیامن  لمع  ترضح  نآ  روتسد  قبط  دیاب  هدومرف : شتماب  هلآ  و 

و
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ّدر ار  نآ  هیقت  هطساوب  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  تستایلعج و  زا  هدوب » لیخب  نامیلـس  ترـضح  هک   » قوف تیاور  دیوگ  راحب  رد 
هدومرف دوخ  زا  ینایب  لئاس  لاؤس  باوج  رد  و  هدومرفن ،
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ار وا  نوچ  نارومأم  دنروایب ، شروضحب  ار  هچروم  ات  داد  روتسد  داتسیا و  ترضح  نآ  دیناسر  نامیلس  شوگب  ار  هچروم  نآ  يادص 
، متسنادیم درکـضرع  هچروم  منکیمن ، ملظ  یـسکب  مربمغیپ و  نم  هک  ینادیمن  رگم  هچروم  يا  دومرف  ترـضح  نآ  .دندومن  رـضاح 
و  ) تنیز هک  مدیـسرت  تفگ  دـنورب ، ناشیاهناخب  هک  یتفگ  ناشیاب  منایرکـشل و  نم و  زا  يدـیناسرت  ار  ناـگچروم  ارچ  سپ  دومرف :

تیانع اهنآب  ادـخ  هک  یئاهتمعن  و   ) دـندرگ لفاغ  ادـخ  تدابع  زا  دـنوش و  ایند  هتفیرف  نوتفم و  دـننیب و  هب  ار  وت  توطـس ) تنطلس و 
(. دننک یساپسان  دنرامشب و  کچوک  هدومرف 

: دومرف ترضح  نآ  تردپ ، ای  يرتگرزب  وت  ایآ  نامیلس  يا  تفگ : هچروم  سپس 

نامیلـس هک   ) تسا رتداـیز  تردـپ  مسا  فورح  زا  فرحکی  وت  مسا  رد  ارچ  سپ  تفگ : رمع ) ظاـحل  زا   ) تسا رتگرزب  دواد  مردـپ 
: تردپ مسا  لصا   ) هکنآ يارب  زا  منادیم ) کین  نم   ) تفگ هچروم  منادیمن  دومرف  ترـضح  نآ  فرح ) جـنپ  دواد  تسفرح و  شش 
تدومب و دوب ) هدش  رداص  شترضح  زا  هک  یلوا  كرت  هطساوب   ) ار دوخ  بلق  یگتـسکش  تحارج و  هک ) دشابیم  ّدوب ، هحرج  يواد 

وت مسا  رب  فرحکی  اذل  يراد  ردپ  زا  هفاضا  ار  تنطلـس  ماقم  وت  نوچ   ) دندیمان و دواد  ار  وا  تهج  نیا  زا  درکیم  اوادم  ادـخ  تبحم 
هک ینکن  نامگ  دندیمان و  نامیلس  ار  وت  یتشگ  هانگ  زا  ملاس  يدشن و  یلوأ  كرت  بکترم  وت  نوچ  و  هدش ، هدوزفا 
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هک مراودیما  ببـس ) نیدب  تشگ ، وا  تدوم  ّتیمامت  تبحم و  لامک  ببـس  هکلب  شترـضح  يارب  دوب  یـصقن  تردـپ  يالوا  كرت 
(. ینک ولمم  اوادم و  دنوادخ  یتسودب  ار  دوخ  بلق  یسرب و  وا  لامک  هبترمب  و   ) يوش قحلم  تردپب 

، تسین یهاگآ  عالطا و  نادب  ارم  دومرف : هدـینادرگ ، وت  رّخـسم  ار  داب  دوخ  تاقولخم  نایم  زا  دـنوادخ  ارچ  ینادـیم  ایآ  نامیلـس  يا 
عالطا اب  شتلع  زا  نم   ) تفگ
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یکتم نآـب  ینک و  داـمتعا  نآـب  یناوتیمن  و  درادـن ) یئاـقب  ماود و  و   ) هتفرگ رارق  داـب  رب  وت  تکلمم  ینادـب  هک  تسنآ  يارب  متـسه )
زا اهنآ  همه  نیقی  روطب  هدـینادرگ  وت  رخـسم  ار  داب  هک  نانچ  دـینادرگیم  وت  رخـسم  ار  دوخ  تاقولخم  ماـمت  دـنوادخ  رگا  و  یـشاب ،

(. دنام یمن  یسک  تسد  رد  داب  هک  نانچمه   ) تفر دهاوخ  نوریب  وت  تسد 

«. 1  » دومن مسبت  هچروم  نخس  زا  نامیلس  ترضح  ماگنه  نیا  رد 

تسکانمن نیمز  تسا  هنایروم  اجک  ره  هکنآ  تلع  مراهچ  تصش و  باب 

ترضح نآ  دروخ و  ار  نامیلس  ترضح  ياصع  هنایروم  نوچ  دومرفیم : هک  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 1
مزال دوخ  رب  شلمع  زا  ینادردق  راهظا  رکشت و  يارب  تسا ) هدومن  توف  ترضح  نآ  هک  دنتسناد  ببس  نیاب   ) هّنجأ داتفارد ، ولهپ  هب 

.تسکانمن نیمز  تسا  هنایروم  اج  ره  تهج  نیا  زا  دنیامن  رضاح  لگ  بآ و  شیارب  هک  دندومن 

يزور نامیلس  ترضح  دومرفیم : هک  مالّسلا  مهیلع  قداص  ترضح  زا  شدجمأ  ءابآ  زا  اضر  ترضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 2
نم زا  دـعب  هک  ار  یتنطلـس  تکلمم و  هدومرف  تیانع  نمب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  دومرف : دوخ  صاـخ ) نامیدـن  و   ) هباحـصب

رد و  دسرن ، نآب  تسین و  راوازس  ار  یسک 
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قلخ هک   ) زیچ ره  زا  هکلب )  ) و تسا ، هتخومآ  نمب  ار  ناغرم  نابز  مه  و  ار ، شوحو  ناگدـنرپ و  نج و  سنإ و  داب و  هداـهن  مراـیتخا 
يداشب بش  ات  ار  زور  کی  هدومن  تمحرم  نمب  هک  اه  هبترم  ماقم و  اهتمعن و  همه  نیا  اب  و  هدومرف ، اطع  نمب  ار ) نآ  رایتخا  هدومرف 

.ما هدینارذگن 

فارطاب مور و  رصق  ماب  رب  موش و  لخاد  دوخ  رصقب  ادرف  هک  مراد  دصق  تهج  نیا  زا 

______________________________

رکذ زا  ینآ  هقیقد و  دنراد و  دنوادخب  ار  هجوت  لامک  ناگچروم  دش  لاحشوخ  هک  هدوب  تهج  نیا  زا  ترـضح  نآ  مسبت  ایوگ  ( 1)
ددرگیم لفاغ  يادخ  زا  تستاقولخم  فرشأ  دبسرس و  لگ  هکنیا  اب  تسا  رشب  نیا  و  دنوشیمن ، لفاغ  وا 
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مشاب و) هتـشاد  رطاخ  شمارآ  یمد   ) ات دـیآ  نم  شیپ  دـیهدن  هزاجا  اریـسک  مدـش  رـصق  لخاد  تقو  ره  و  منک ، هاگن  دوخ  تکلمم 
رب تفرگ و  تسدب  ار  شیاصع  حبص  لوأ  زا  دش  ادرف  نوچ  مینک  نینچ  نیا  دنتفگ  مامت  دیامنن  لیدبت  ترودکب  ارم  يداش  شیع و 

یعیبـط رظاـنم  ياـشامتب  و   ) درکیم رظن  شتکلمم  فارطاـب  داد و  اـصع  رب  هیکت  داتـسیا و  اـهنت  تفر و  دوـخ ) نیروـلب   ) رـصق يـالاب 
هک دوب ، هدومرف  تیانع  واـب  دـنوادخ  هک  یئاـهتمعن  زا  دوب  رورـسم  دنـسروخ و  و  دـیدرگ ) لوغـشم  دوخ  رواـنهپ  روشک  يدادادـخ 

یـسک هچ  ناوج  دومرف : دـید  ار  وا  ات  ترـضح  نآ  دـش ، نایامن  شرـصق  هشوگ  رد  وکین  سابل  اب  تروص و  شوخ  یناوج  ناـهگان 
يادخ نذاب  تفگ  ناوج  مشاب ، اهنت  زورما  متـشاد  دصق  و  دنهدن ) دورو  هزاجا  یـسکب  مدوب  هتفگ  نم  هکنیا  اب   ) داد وتب  دورو  هزاجا 

یقیقح و )
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.مدش لخاد  رصق  نیا  یلصا ) کلام 

کلم تفگ  يا ، هدـمآ  هچ  يارب  یتـسیک و  وگب  تسا  رتراوازـس  رتراـیتخا و  بحاـص  نم  زا  رـصق  نیا  يادـخ  هتبلا  دومرف : ناـمیلس 
زور ار  زورما  اریز  نک  ضبق  ارم  حور  هدـب و  ماـجنا  ار  دوخ  تیرومأـم  رتدوز  هچ  ره  دومرف : ما  هدـمآ  وت  حور  ضبق  يارب  متوملا و 

.مسرب وا  ياقل  هب  دشاب و  مامت  نم  يداش  هک  تسا  هتساوخ  یلاعت  يادخ  مدوب و  هداد  رارق  دوخ  يداش 

نامهب ترـضح  نآ  دـسج  اهتدـم  درک و  ضبق  ار  شرهطم  حور  توملا  کلم  دوب  هدومن  هیکت  اصع  رب  هک  نانچمه  ترـضح  نآ  و 
مدرم نایم  رد  هتفر  هتفر  تسا و  هدنز  هک  دندرکیم  نامگ  شنایهاپس ) و   ) مدرم و  دنام ، یقاب  دوب  هداد  اصعب  هیکت  هداتسیا و  هک  لاح 
تدم نیا  رد  هک  ینامیلـس  دنتفگ  یعمج  هک  دش  مکحم  ردقنآ  فالتخا  هیاپ  و  دنتفگیم ، يزیچ  يا  هتـسد  ره  دـمآ و  دـیدپ  اهنخس 

تسا و ام  يادخ  وا  انیقی  هدیماشاین  هدروخن و  يزیچ  هدشن و  هتسخ  تحاران و  هداتفین و  جنر  بعت و  تقـشمب و  هدرک و  هیکت  اصعب 
هداتسیا ار  وا  هک  هدومن  نانچ  ام  رظنب  هدرک و  رحس  نامیلس  هک  دنتفگ  یعمج  مینک و  شتسرپ  ار  وا  تسبجاو  ام  رب 
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رگید ياـهراک  ندــیماشآ و  ندروـخب و  شرــصق  ناـیم  رد  هـکلب  تـسین  نـینچ  نـیا  تـقیقح  رد  مـینیب و  یم  هدرک  اـصعب  هـیکت  و 
.تسلوغشم

هک يوحن  رهب  دنوادخ  تسادخ و  ربمغیپ  هدنب و  نامیلس  هکلب ) دیئوگیم  امش  هک  تسین  نینچ   ) دنتفگ تسرپادخ )  ) نامیا اب  مدرم  و 
داتسرف و ار  هنایروم  دنوادخ  تفای  تدش  فالتخا  هیاپ  نوچ  دیامنیم و  ریبدت  ار  وا  رمأ  دهاوخب 
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اهنآ دوب و  هدومرف  تلحر  هک  دنتـسناد  همه  تقو  نآ  رد   ) داتفا ترـضح  نآ  دسج  دـش و  هتـسکش  ات  دروخ  ار  ترـضح  نآ  ياصع 
(. دنتسنادیمن

دهعتم مزلم و  ار  دوخ  دـندید ) دازآ  ار  دوخ  درکیم ، ناـشراداو  راوـشد  ياـهراکب  دادـیمن و  يدازآ  اـهنآ  هب  نامیلـس  هک   ) ناـیّنج و 
.دنیامن رضاح  شیارب  لگ  بآ و  تسه  هنایروم  اجک  ره  هک  هنایروم  لمع  هنارکش  يارب  دندومن 

.تسکانمن نیمز  تسا  هنایروم  اج  ره  تهج  نیا  زا 

َْول ْنَأ  ُّنِْجلا  ِتَنَّیَبَت  َّرَخ  اَّمَلَف  ُهَتَأَْسنِم  ُلُکْأَت  ِضْرَْألا  ُهَّباَد  اَّلِإ  ِِهتْوَم  یلَع  ْمُهَّلَد  ام  َتْوَْملا  ِْهیَلَع  اْنیَـضَق  اَّمَلَف  هیآ : دراد  بلطم  نیمهب  هراشا  و 
دنک مولعم  هک  دوبن  تردـق  ار  یـسک  میداتـسرف  ورف  نامیلـس  رب  ار  گرم  ام  نوچ  ِنیِهُْملا  ِباذَْـعلا  ِیف  اُوِثَبل  ام  َْبیَْغلا  َنوُمَْلعَی  اُوناـک 

ناینج رب  داتفا و  رد  يورب  دوب ) هداتسیا  لاس  کی  ات  هک   ) ترضح نآ  دسج  دروخ و  ار  ترـضح  نآ  ياصع  هنایروم  ات  ار  وا  تلحر 
هک  ) دنتـسنادیم دـندوب و  هاـگآ  بیغ  زا  رگا  هک  اریز ) دـننادیمن  بیغ  اـهنآ  دـننام  مه  ناـینج  دـیدرگ  مولعم  مدرم  رب  و   ) دـش رهاـظ 

(. دندیشکیم تسد  دندادیم  ماجنا  رابجاب  هک  یئاهراک  زا  و   ) دندنامیمن تمحز  باذع و  رد  تدم  نیا  رد  تسا ) هدرم  نامیلس 

شیارب هک  ناـینجب  دوب  هدومرف  رما  نامیلـس  ترـضح  دوـمرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  زا ...  مردـپ  ارم  درک  ثیدـح  - 3
نآ ماب  يالاب  رب  ترضح  نآ  يزور  دش ) مامت  همین  ات  دنتخاس  شترـضح  روتـسد  قبط  ناشیا  و   ) دنزاسب رولب  ياه  هشیـش  زا  يرـصق 

ناهگان دندرکیم ، راک  هک  اهنآ  رب  درکیم  رظن  دومن و  دوخ  ياصع  رب  هیکت  تفر و  رصق 
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هک دش  هجوتم 
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دح هچ  رگا   ) ناهاشداپ زا  مریگیمن و  هوشر  هک  متـسه  یـسک  نآ  نم  تفگ  یتسیک ، دومرف  هداتـسیا ، يدرم  شترـضح  یکیدزن  رد 
هیکت دوب و  هداتسیا  هک  تلاح  نامه  رد  ار  ترضح  نآ  سپ  مشابیم  توملا  کلم  نم  مسرت ، یمن  دنـشاب ) هتـشاد  مه  تردق  يالعأ 

.دومن حور  ضبق  تشاد  اصع  رب 

هلجع اب  دندیسرتیم ) وا  زا  نوچ  هدرک و  تلحر  دنتسنادیمن  تسا و  هداتـسیا  هک  دندیدیم   ) دندرکیم و هاگن  ترـضح  نآ  رب  ناینج  و 
ناینج داتفا ، ترضح  نآ  دسج  دروخ و  ار  وا  ياصع  داتسرف و  ار  هنایروم  دنوادخ  هکنآ  ات  دنتخاسیم  رـصق  دندرکیم و  راک  وا  يارب 

جـنر و بعتب و  ار  دوخ  دـندرکیمن و  راک  چـیه  دـندوب  هدـش  هاـگآ  نیا  زا  شیپ  رگا  و  هدومن ، توف  ترـضح  نآ  هک  دـش  مولعم  ار 
.دنتخادنا یمن  تمحز 

اجک ره  دروخ  ار  نامیلس  ترضح  ياصع  هک  هنایروم  لمع  هنارکش  يارب  ناینج  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  سپس 
ارم درک  ثیدح  تسا 4 - لگ  بآ و  تسا  هنایروم  اـجک  ره  تهج  نیا  زا  و  دـنیامنیم ، رـضاح  وا  هدافتـسا  يارب  لـگ  بآ و  دـشاب 

ياصع هک  ینامز  هنایروم  لمع  زا  نج )  ) نیطایش دندومن  تینونمم  راهظا  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  زا ...  مردپ 
بآ و هک  تسا  ام  رب  و  یناوتیم ) یهاوخیم و  ار  اجک  ره   ) نک بارخ  وت  دـنتفگ  واب  و  داتفا ، ترـضح  نآ  دـسج  ات  دروخ  ار  نامیلس 

.مینک رضاح  تیارب  لگ 

«1  » تسه مه  لگ  بآ و  تسا  هنایروم  اجک  ره  تهج  نیا  زا 

______________________________

دنزاسیم تناسکی  رطقب  يدبنگ  ار  دوخ  ياهناخ  تسا و  اقیرفآ  رد  هنایروم  یگدنز  هدـمع  تمـسق  مراد : عالطا  نم  هک  اجنآ  ات  ( 1)
رتم یس 
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تسا یکچوک  ياهخاروس  ياراد  تسا و  رتم  - 12 دبنگ - عافترا  و  دوش ، یم  عبرم  رتم  دصهن  اهنآ  زا  یضعب  ابیرقت  هک  رتم  یس  رد 
نادنمـشناد زا  بکرم  یتـئیه  اریز  تسا  یلگ  عون  هچ  زا  هدـیمهفن  رـشب  زونه  هک  دـنزاسیم  یلگ  زا  و  اـهنایروم ، رورم  روـبع و  يارب 

لسوتم راچانب  دنتسناوتن  دننک  بارخ  گنلک  اب  دنتساوخ  لوا  هلحرم  رد  دنتفر و  نیمزرس  نآب  هریغ  یسانش و  هرشح  یـسانش و  نیمز 
طقف دندز  اج  کی  رد  یپ  رد  یپ  پوت  هلولگ  نیدـنچ  اریز  دـندیدرگ ، وربور  تسکـش  اب  نکیل  دـندش و  هیعارتخا  تاودأ  تالآب و 

.دش خاروس  هلولگ  نآ  رطق  ردقب 

.دنوش دبنگ  لخاد  بقن  هار  زا  دننکب و  یبقن  هنایروم  یگدنز  یملع  تاقیقحت  يارب  دنتفرگ  میمصت  تهج  نیدب 

ار جایتحا  دروم  ياوه  اروبجم  دنتـشادن ، یعالطا  نآ  ياوه  زا  نوچ  دوب  دبنگ  لخاد  ياوه  دش  لاکـشا  دروم  هک  يزیچ  نیرتمهم  و 
تسا و دبنگ  لگ  سنج  زا  شنیمز  تسا و  مکحم  دبنگ  فارطا  رتم  جنپ  دودح  ات  دندید  هک  دـننکب  بقن  دنتـساوخ  دـندرک و  هیهت 

بجعت زیگنا و  تریح  یگدـنز  دـندش و  لخاد  دـندنک و  بقن  يرتم  هد  زا  لماک  ياهیـسررب  زا  سپ  دنتـسین و  ندرک  خاروسب  رداق 
.دندومن هدهاشم  کیدزن  زا  ار  اهنآ  روآ 

رگا هک  هدش  هیفصت  بولطم و  عوبطم و  ياوه  ياراد  دبنگ  لخاد  هک : تسنیا  ناشیا  تادهاشم  اهیسررب و  تاقیقحت و  زا  یتمـسق  و 
نیرتهب اب  رتم  ود  ضرعب  مظنم  ياهنابایخ  ياراد  نآ  نیمز  حطس  و  درکیم ، رمع  لاس  دص  دنچ  دودح  دوبیم  یئاوه  نینچ  ياراد  رشب 

هفایق رظن  زا  دنشابیم و  لکش  کی  يا  هتسد  ره  هکلب  دنتسین  لکش  کی  گنر و  کی  دبنگ  کی  رد  نینکاس  همه  و  هشقن ،
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هتسد کی  نارامیب ، راتسرپ  هتسد  کی  دبنگ ، نابهگن  هتسد  کی  رگتفر ، هتسد  کی  زپشآ ، هتسد  کی  دنراد  يدنب  هتسد  و  دنناسکی ،
رومأم هتـسد  کی  دوش ، یم  لیکـشت  هایگ  دوخ و  تالوضف  تارـشح و  اهنایروم و  هدرم  هشال  زا  هک  اذغ  ندومن  ینوفع  دـض  رومأم 

هک تسا  مظنم  اهنآ  یگدـنز  نانچ  هصالخ  تسا و  یتلود  تالیکـشت  هاشداپ و  کی  ياراد  يدـبنگ  ره  و  اهنآ ، همه  راک  تظاـفح 
هناگی هچروم  و  دوبیم ، حلـص  تینما و  تلادع و  هچراپکی  شیگدـنز  دوبیم  نینچ  نیا  رـشب  رگا  هک  دـنراد  ار  یعقاو  ندـمت  تقیقح 

.دیآ یم  نوریب  دوخ  هنال  زا  بش  اذل  تسا  زجاع  باتفآ  هعشا  زا  تسا و  هنایروم  تخسرس  نمشد 

دنیامرف هعجارم  هریغ  گنیلرتم و  هنایروم »  » باتکب نیبلاط  عوضوم  نیا  رد  يرتشیب  تاقیقحت  يارب  و 
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دش البب  التبم  بویأ  ترضح  هکنآ  تلع  مجنپ  تصش و  باب 

یئاهتمعن يارب  دیدرگ  التبم  نآب  بویأ  ترضح  هک  یئالب  دومرفیم : هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 1
زونه ناطیش  نامز  نآ  رد  و  دروآ ، یم  اجب  ار  یهلا  ياهتمعن  رکش  ترضح  نآ  دوب و  هدومرف  تیانع  واب  دنوادخ  هک  دوب 
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.دورب شرع  یکیدزن  ات  تسناوتیم  دوب و  هدشن  عونمم  اهنامسآ  فرطب ) دوعص   ) زا

درب و دـسح  دـنربیم ، ـالاب  رتماـمت ) هچ  ره  تمظع  اـب  هکئـالم   ) ار بویأ  تمعن  رکـش  يادأ  دـید  هک  دوب  شرع  یکیدزن  رد  یتقو  و 
ینک مورحم  دوخ  ياهاطع  زا  ار  وا  رگا  يا و  هدرک  اطع  واب  هک  یئایند  ياهتمعن  يارب  رگم  دنکیمن  ار  وت  رکـش  بویأ  ایادخ  تفگ :

هک دوش  مولعم  ات  نادرگ  طلسم  وا  يایند  رب  ارم  تسین ) لوبق  دروم  نم  نخس  رگا   ) و درک ، دهاوخن  رکش 
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: دیسر لالج ) ردصم  زا   ) باطخ دنکیمن ، ار  وت  تمعن  رکش 

.مدومن طلسم  ار  وت 

.تخاس دوبان  كاله و  ار  شنادنزرف  لاوما و  دراذگن و  یقاب  يزیچ  بویا  يارب  ناطیش  باطخ : نیا  زا  سپ 

زا يراک  دید  هک  یتقو   ) ناطیش و  دومنیم ، دمح  ار  يادخ  دادیم و  همادا  دوخ  يرازگرکش  هب  رکـشب  نانچمه  ترـضح  نآ  نکیل  و 
نوچ بویأ  ایادخ  تفگ : تفر و  شرع  یکیدزنب  رگید  راب  درادزاب ) ادخ  دمح  رکش و  زا  ار  ترـضح  نآ  تسناوتن  و  دربیمن ، شیپ 

طلـسم شندـبب  ارم  سپ  دراد ، لاغتـشا  وت  دـمح  رکـشب و  درک  یهاوخ  تیانع  واب  رگید  راب  وت  متفرگ  وا  زا  نم  هک  ار  هچنآ  دـنادیم 
.درک دهاوخن  ار  وت  دمح  دنکیمن و  ار  وت  ياهتمعن  رکش  وا  هک  ددرگ  مولعم  ات  نادرگ 

وا بلق  و  دنیب ) هب  ارم  تردق  راثآ  هک   ) شنامشچ رب  رگم  مدومن  طلسم  شندب  عیمج  رب  ار  وت  هک  دیـسر  لازی ) ردصم ال  زا   ) باطخ
بویا ینادب  ات  دونـشب ، ار  قح  يادن  هک   ) وا شوگ  و  دیامنب ) ارم  دـمح  رکـش و  هک   ) وا نابز  و  ددرگن ) لفاغ  نم  دای  رکذ و  زا  هک  )

اریز دیناسر  ترضح  نآب  ار  دوخ  مامت  تعرسب  ناطیش  دنکیم ) رکش  لاح  همه  رد 
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نوچ و  دربب ، شیپ  زا  هتفرگ  میمصت  هک  يراک  دناوتن  وا  دبایرد و  ار  شترضح  یئادخ  تمحر  دهد  يور  يریخأت  رگا  هک  دیسرتیم 
نیا اب  و   ) دیدرگ حورجم  شکرابم  ياپ  ات  رس  زا  هک  دیمد  ترـضح  نآ  ینیب  رد  نیگآ  رهز  مومـس و  شتآ  زا  دیـسر  ترـضح  نآب 

 ... زا مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 3 - 2 درکن ) یهاتوک  یهلا  دمح  يرازگرکش و  رد  لاح 
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: دومرفیم هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

دننکیمن و هانگ  دنموصعم و  ناربمغیپ  اریز   ) دشاب هتـشاد  یهانگ  هکنآ  نودب  لاس  تفه  دـیدرگ  الب  تنحمب و  التبم  بویا  ترـضح 
ار بویا  ترـضح  یلاعت  يادخ  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدـح  - 4 دـنیامن ) یمن  لطابب  لیم 
ُهَّبَر تفگ : و ) دندرک ، شنزرس  ار  شترضح  هکنآ  ات  الب  رب  دومن  ربص  ترضح  نآ  و  دشاب ، هتـشاد  یهانگ  هکنآ  یب  دومن  البب  التبم 
درک محرت  بلط  دنوادخ  زا  و  هدیناسر ، بعت  جـنر و  هدومن و  تیذا  نمب  ناطیـش  اراگدرورپ  ٍباذَـع ، ٍبُْصِنب َو  ُناْطیَّشلا  َِینَّسَم  یِّنَأ 

.دنیامن یمن  تتامش  نابز و  مخز  شنزرسب و  ربص  ناربمغیپ  اریز ) دشخب  تاجن  ار  وا  هک 

نآ هب  بویا  ترـضح  هک  یئالب  زا  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  زا  مدیـسرپ  تفگ  هک  ریـصب  وبأ  زا  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 5
: دومرف دوب ، تلع  ببس و  هچب  دیدرگ  التبم 

( تسا دیاب  دیاش و  هک  نانچنآ   ) دروآ یم  اجب  ار  نآ  رکش  ترضح  نآ  و  دوب ، هدومرف  تیانع  واب  دنوادخ  هک  یئایند  ياهتمعن  يارب 
.دورب یهلا  شرع  یکیدزن  ات  تسناوتیم  ناطیش  نامز  نآ  رد  و 

يادأ بویا  ایادخ  تفگ  درب و  کشر  دسح و  دنربیم  الاب  هکئالم  ار  ترضح  نآ  رکش  دید  هک  دوب  شرع  یکیدزن  رد  تهج  نیا  زا 
ار یتمعن  رکش  ینک  دوخ  يایاطع  زا  مورحم  ار  وا  رگا  يا و  هدومن  تمحرم  واب  هک  یئایند  ناوارف  ياهتمعن  يارب  رگم  دنکیمن  رکش 
رب تجح  مامتا  يارب  ای  و  ددرگ ، مولعم  ناطیـش  رب  هکئالم و  رب  شماقم  هکنآ  يارب  اـی  ترـضح و  نآ  ناـحتما  يارب   ) درک دـهاوخن 

ثداوح لباقم  رد  دیاب  هک  اهنآ  هب  میلعت  ای  ناگدنب و 
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( دننک هشیپ  ار  يرابدرب  ربص و  کچوک  ای  راوگان و  ياهدمآ  شیپ  و 
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، شنادنزرف لاومأ و  رب  مدومن  طلسم  ار  وت  هک  دوب ) هدومن  ار  ندش  بویا  رب  طلسم  تساوخرد  هکنآ  زا  سپ   ) دیسر ناطیشب  باطخ 
.داد يدوبان  انف و  دابب  ار  شلاوما  دومن و  كاله  ار  شنادنزرف  دیناسر و  بویاب  ار  دوخ  هلجع  اب  دیدرگ و ) داش   ) ناطیش

شتروص گنر  لاح و  يرازگرکـش و  رد  يرییغت  و   ) دـنکیم رکـش  نانچ  مه  ترـضح  نآ  هک  دـیدیم  ناطیـش  لاح  نیا  اـب  نکیل  و 
دنادیم بویأ  نوچ  ایادخ  تفگ : تفر ) متـسد  زا  مدوب و  رایـسب  لاوما  نادـنزرف و  ياراد  نم  هک  درواین  دوخ  يورب  و  دـماین ، دـیدپ 

.درک یهاوخ  تمحرم  واب  زاب  وت  هدش  هتفرگ  وا  زا  هک  ار  هچنآ 

لحم نامیا و  هاگیاج  نوچ   ) شبلق رب  رگم  مدومن  طلـسم  ار  وت  دیـسر  باطخ  شندب  رب  نک  طلـسم  ارم  دنکیم ، رکـش  تهج  نیدـب 
جاـتحم دوش  اـنیبان  رگا  اریز  دـنیبب  ار  هار  هک   ) شنامـشچ رب  و  دـیوگ ) ارم  رکذ  دـنک و  رکـش  هک   ) شناـبز رب  و  نمب ) تسا  وا  هجوت 

(. دونشب ارم  يادن  هک   ) وا شوگ  رب  و  دنوش ) مدوخ  ریغب  جاتحم  ناربمغیپ  هک  مراذگیمن  و  ددرگیم ، نارگیدب 

لئاح دبایرد و  ار  شترضح  دنوادخ  تمحر  هک  دیسرتیم  نوچ  دیناسر  بویاب  ار  دوخ  هلجع  تعرـسب و  باطخ  نیا  زا  سپ  ناطیش 
(. دنک يراک  دناوتن  رگید  و   ) بویأ وا و  نایم  دوش 

دـندمآ و شروضحب  وا  لهاج ) نادان و   ) هباحـص زا  یعمج  دـش  ینالوط  تفای و  تدـش  ترـضح  نآ  يالب  يرامیب و  هک  یناـمز  و 
دب لامعا  هطساوب  رگم  دوشیمن  راتفرگ  الب  هنوگ  نیاب  یسک  بویأ  يا  دنتفگ :
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اهنآ هکنآ  زا  دعب  دش و  رطاخ  هتفرگ   ) ترـضح نآ  یتشادیم ، یفخم  ام  زا  يدشیم و  بکترم  ار  یناهانگ  وت  دـیاش  رایـسب و  هانگ  و 
وت ياضر  هک   ) دماین شیپ  نم  يارب  يراک  رمأ و  ود  زگره  ینادیم  وت  هکنیا  اب  الب  نیاب  يدومن  التبم  ارم  ایادـخ  درک : ضرع  دـنتفر )

هرفـس رانک  ار  یمیتی  هکنآ  رگم  مدروخن  یماعط  زگره  و  ار ، رت  لکـشم  راوشد و  رما  نآ  مدومنیم  رایتخا  هکنآ  رگم  دوب ) ود  ره  رد 
.میوگب ار  دوخ  تجح  لیالد و  یهدیم  ندومن  هجاحم  نتفگ و  نخس  هزاجا  ارم  رگا  و  مدومنیم ، رضاح  دوخ 
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ار وت  هک  وـگب  ار  دوـخ  تجح  لـیالد و  بوـیا  يا  هک  دـمآرب  یئادـص  ربا  نآ  ناـیم  زا  داتـسرف و  شرـس  يـالاب  يربا  دـنوادخ  سپ 
يالب نیاب  ارم  ایادـخ  تفگ  تسـشن و  وناز  ودـب  دـیچیپ و  دوخب  ار  دوخ  ياهـسابل  ترـضح  نآ  مداد  همـصاخم  هجاـحم و  تصخر 
هکنآ رگم  دماین  شیپ  نم  يارب  وت ) تعاطا  تدابع و  زا   ) لکـشم راک  ود  هاگ  چـیه  هک  ینادـیم  وت  يدومن و  التبم  دـیدش  تخس و 

.مدرک کیرش  دوخ  اب  ندروخ  اذغ  رد  دوب ) ریقف  هک   ) ار یمیتی  هکنآ  رگم  مدروخن  یئاذغ  زگره  مدومن و  رایتخا  ار  رتلکشم 

ار یگدنب  درک و  تعاطا  تدابعب و  لیام  داد و  تردق  دومن و  نینچ  ار  وت  یسک  هچ  بویأ  يا  هک : دمآرب  یئادن  ربا  نایم  زا  ناهگان 
(. يراذگیم تنم  ادخ  رب  ایآ   ) دینادرگ وت  بوبحم 

: تفگ و  دوخ ) راتفگ  زا  ینامیـشپ  تمادـن و  راهظا  يارب   ) تخیر دوخ  ناهد  رد  تشادرب و  كاـخ  زا  یفک  روفلا  یف  ترـضح  نآ 
لامعأ و نآب  ارم  وت  ایادخ 
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(. تسین یتنم  وت  رب  ارم  و   ) یتشاد قفوم  هدیدنسپ ) کین و   ) رادرک راتفر و 

سنوی موق  زا  دینادرگرب  ار  باذع  دنوادخ  هکنآ  تلع  مشش  تصش و  باب 

موق زا  دینادرگرب  ار  باذع  دنوادخ  ارچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  مدیـسرپ  تفگ  هک  ریـصب  وبا  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 1
دومرفن ار  راک  نیا  رگید  ياه  تما  اب  و  دوب ، هدیـسر  ناشیا  رـس  کیدزن  باذع  هکنیا  اب  درکن ) باذع  ار  ناشیا  و   ) سنوی ترـضح 

(. حلاص ترضح  تما  دومث  موق  دوه و  ترضح  تما  داع  موق  طول و  موق  حون و  موق  دننام  )

ار هیـضق  نیا  و  اهنآ ، ندومن  یعقاو ) یقیقح و   ) هبوت هطـساوب  درک  دهاوخ  فرطرب  ناشیا  زا  هک  دوب  یهلا  ملع  رد  هکنآ  يارب  دومرف 
نیدب یهام و  مکـش  رد  دوخ  تدابع  یگدـنب و  يارب  دـنادرگ  لابلا  غراف  ار  سنوی  هک  تساوخیم  اریز  دادـن ، ربخ  سنوی  ترـضحب 

.دنادرگ هیلاع ) تاجرد  و   ) تمارک باوث و  بجوتسم  ار  وا  ببس 

دنوادخ دومرفیم : هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 2
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ناشیا رـس  کیدزن  ایآ  دـنتفگ : سنوی ، ترـضح  موق  زا  رگم  دـشاب  هدیـسر  مه  ناـشیا  رـس  رب  هک  یموق  زا  ار  باذـع  درکن  فرطرب 
دورف نانآ  رـس  رب  دنوادخ  ارچ  سپ  دنتفگ  دنناسرب ، نآب  تسد  دنتـسناوتیم  هک  دوب  هدـش  کیدزن  ردـقنآ  يرآ  دومرف : دوب ، هدیـسر 

ار بلطم  نیا  و  تشاد ، دـهاوخ  زاب  ناشیا  زا  ار  باذـع  درک و  دـنهاوخ  هبوت  اهنآ  هک  دوب  یهلا  نونکم  ملع  رد  اریز  دومرف : درواین ،
(. تسا یهلا  هنونکم  مولع  وزج  اریز   ) دوب هدادن  ربخ  یسکب 

دندیمان دعولا  قداص  ار  لیقزح  نب  لیعامسا  هکنآ  تلع  متفه  تصش و  باب 

ار لیقزح ) نب   ) لیعامسا ارچ  ینادیم  دومرف : نمب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تفگ : هک  نامیلـس  زا  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 1
یصخش اب  هکنآ  تهجب  دومرف : منادیمن ، مدرکضرع  دندیمان ، دوخ ) هدعوب  هدننکافو   ) دعولا قداص 
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.دنام ناکم  نآ  رد  وا  ندمآ  يارب  لاس  کی  درک و  هدعو  یناکم  رد 

ِیف ْرُکْذا  َو  هدوـمرف : نآرق  رد  دـنوادخ  هک  یلیعامـسا  دوـمرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ار ...  اـم  دـندرک  ثیدـح  - 2
رایسب وا  هک  اریز ) دننک  يوریپ  وا  زا  ات  مدرم  يارب   ) ار لیعامسإ  نک  دای  اِیبَن ، ًالوُسَر  َناک  ِدْعَْولا َو  َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  َلیِعامْـسِإ  ِباتِْکلا 

يربمغیپ هکلب  دوبن  مالّسلا  هیلع  میهاربإ  ترضح  دنزرف  لیعامسإ  دوب  لسرم  يربمغیپ  وگتـسار و  هدننکافو و  دادیم  هک  يا  هدعو  رد 
رـس و تسوپ  دـنتفرگ و  ار  ترـضح  نآ  ناداـن ) مدرم  نآ   ) مدرم و زا  یعمج  رب  دومرف  ثوعبم  ار  وا  دـنوادخ  هک  هدوب  ناربـمغیپ  زا 

.مهد ماجنا  ینک  رمأ  هچ  رهب  هک  هداتسرف  وت  شیپ  ارم  دنوادخ  تفگ  دمآ و  شدزنب  یهلا  رمأب  یکلم  و  دندنک ، ار  شتروص 

: دومرف ترضح  نآ 

نیسحلاب عنصی  امب  هوسا  یل 

تما ملظ  رب  درک  دهاوخ  ربص  ترضح  نآ  هک  نانچمه  ینعی  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب   ) نیسحب منکیم  یسأت  مدرم  راتفر  نیا  رد  نم  ، 
(. دوخ تما  تیذا  ملظ و  رب  میامنیم  ربص  مه  نم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  شدج 
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شموق و  دوب ، لسرم  ربمغیپ  دعولا ) قداص   ) لیعامسا دومرفیم : هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 3
.دندنک ار  شتروص  رس و  تسوپ  دندش و  طلسم  وا  رب 

وت اب  هک  ار  هچنآ  مدید  دـیامرفیم : دـناسریم و  مالـس  تیادـخ  تفگ  دـمآ و  شدزنب  يا  هتـشرف  وا ) موق  هتـسیاشان  لمع  نیا  زا   ) سپ
.هوسا مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسحلاب  یل  نوکی  دومرف : یئامرف ، روتسد  نمب  ار  هچ  ره  مهد  ماجنا  هدومرف  نمب  و  دندومن ،

-4
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هیلع و هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ندوب  دعولا  قداص  هراب  رد   ) دومرفیم هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  زا ...  مردپ  ارم  دومن  ثیدح 
.مدرگزاب نم  ات  دیشاب  اجنیا  هَّللا  لوسر  ای  تفگ  درک و  هدعو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  یصخش  یناکم  رد  يزور  هلآ )

وا اب  متسه  هک  ناکم  نیا  رد  نم  دومرف  دیورب ، هیاسب  دنتـشاد  ضورعم  هباحـص  دیبات ، ترـضح  نآب  باتفآ  ات  دماین  درم  نآ  اقافتا  و 
.دنام مهاوخ  ناکم  نیا  رد  رشحم  زور  ات  دیاین  رگا  ما و  هدرک  هدعو 

تسا مدآ  ونب  زا  رتشیب  سان  هرامش  هکنآ  تلع  متشه  تصش و  باب 

ونب هرامش )  ) ای تسا  رتشیب  سان  لولدم ) هرامـش   ) هک مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دندیـسرپ  هک  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 1
، دوب دهاوخ  اهنآ  وزج  مه  رـشبلا  وبأ  مدآ  سان »  » یتفگ رگا  هکنآ  يارب  دومرف : تسا ، رتشیب  ارچ  دنتفگ  سان ، هرامـش )  ) دومرف مدآ ،

«. 1  » تسا سان  زا  رتمک  رفنکی  مدآ  ونب  نیا  رب  انب  تسا  اهنآ  زا  جراخ  رشبلا  وبأ  مدآ  مدآ » ونب   » یتفگ رگا  نکل  و 

______________________________

نیب دراد  یکرتشم  ردق  سان  هملک  نیا  رب  انب  سنالا ، نجلا و  نم  نوکی  دـق  سانلا  و  هتـشون : سون »  » تغل رد  نیرحبلا  عمجم  رد  ( 1)
.سنا نج و 

نج و زا  تسترابع  سان »  » ینعی هک  هدرک  ار  مّهوت  نیمه  هدومن  ار  قوف  شـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  لئاس  دـیاش  و 
.دزاس رشب  هب  هجوتم  بلس و  نج  زا  ار  وا  هجوت  هک  تسا  هتساوخ  باوج  رد  ترضح  نآ  و  رشب ، زا  تسترابع  مدآ » ونب   » سنا و
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دنیامنیم يزاب  ودرگ  اب  دننکیم و  نشور  شتآ  یسیع  ترضح  دالیم  بش  اهینمرا  هکنآ  تلع  مهن  تصش و  باب 

تیب زا  هک  دش  رومأم   ) میرم یسیع ، ترضح  تدالو  دش  کیدزن  هک  یتقو  تفگیم : هک  ینامی  هّبنم  نب  بهو  زا  ارم ...  داد  ربخ  - 1
زا و   ) دیزرلیم تخـس  اوه  يدرـس  زا  یئامرخ و  تخرد  ياپ  رهـش ) زا  جراخ   ) رد تفر  دیدرگ و ) جراخ  اذـل  دور ، نوریب  سدـقملا 

دروآ و بوچ  مزیه و  وا  يارب  درک و ) میرم  لاحب  محرت  نمادکاپ  راکوکین  درم  نآ   ) راجن فسوی  هک  دیچیپ ) یم  دوخب  درد  تدش 
اهنآ میرم  تسکـش و  ودرگ  هناد  تفه  شیارب  زا  و  دوش ، مرگ  ات  درک  نشور  شتآ  شیارب  یکچوک و  قاطا  لکـشب  داـهن  شفارطا 

بش رد  اهینمرا  هک  تسا  تهج  نیدب  دروخ  ار 
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«. 1  » دننکیم يزاب  ودرگ  اب  دنیامنیم و  نشور  شتآ  حیسم  دالیم 

______________________________

ماـجنا تسناـشیا  نکمم  هک  یئاـجنآ  اـت  رودـقملا  یتح  هک  دـنراد  یتادـقتعم  تاداـع و  موسر و  یبهذـم  نیئآ و  نید و  ره  رد  ( 1)
.تستافارخ اهنآ  زا  یتمسق  هکنیا  اب  دنهدیم 

یجاک لاهن  ای  تخرد و  دنیامنیم  یعس  تسا  هیوناژ  بشب  روهشم  هک  یسیع  ترضح  تدالو  بش  رد  هک  دنتسه  نایحیسم  هلمج  زا 
ناشیـشک هک  ایـسیلک ، ياهعمـش  زا  یعمـش  و  دـشاب ، مّرخ  زبس و  رگید  لاس  ات  ناشیا  یگدـنز  هکنیا  هدـیقعب  دنـشاب  هتـشاد  لزنم  رد 

نشور ناشیا  یگدنز  نوناک  هدنیآ  لاس  ات  هکنیا  ناونعب  دنروایب  هناخب  دننک و  نشور  حیـسم ، ناوریپ  رامحتـسا  يارب  دننکیم  نشور 
.دشاب

.تسا ودرگ  هیهت  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنهدیم  ماجنا  هک  رگید  ياهراک  و 

سدقم نید  میقتـسم  تسار و  هارب  ات  ار  ناشیا  درادب  قفوم  دراذگ و  تنم  نانآ  رب  شتمحر  مرک و  لضفب و  دنوادخ  هک  تسا  دـیما 
هدیدرگ تافارخب  التبم  دنا و  هداتفا  رود  تقیقح  قح و  هداج  زا  هک  یناناملـسم  نارگید و  دنکب  تیاده  مه  و  دنبای ، تیاده  مالـسا 

، انیمآ لاق  ادبع  هَّللا  محری  دنا و 
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دومرفن ملکت  تدالو  زا  سپ  یسیع  دننام  مالسا  ربمغیپ  هکنآ  تلع  مداتفه  باب 

: درکضرع هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  یبن  هب  يدوهی  يدرم  هک  بهو  زا  ارم ...  داد  ربخ  - 1

امش اب  مه  امش  هباحص  درکـضرع : مدوب  ربمغیپ  يرآ  دومرف  ترـضح  نآ  يدوب ، ربمغیپ  يوش  هدیرفآ  هک  ینآ  زا  شیپ  ایآ  دّمحم  ای 
: دومرف دندوب ، هدش  هتشون  نامیا  اب  دندوب و 

نم یئوگیم : هکنیا  اب  میرم  نب  یسیع  ترضح  دننام  یتفگن  نخس  تدالو  لوا  زور  ارچ  سپ  درکضرع  دندوب ، نم  اب  مه  اهنیا  يرآ 
ادخ لوسر  مدوب  ربمغیپ  موش  دلوتم  هکنآ  زا  شیپ 
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دیرفآ ار  یسیع  ترضح  دنوادخ  هکنآ  يارب  دوبن ، یسیع  ترضح  دلوت  دننامه  نم  تدالو  اریز  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
یلیلد  ) دوبن و يرذع  شردام  يارب  تفگیمن  نخس  دیدرگ  دلوتم  هک  یتقو  یـسیع  ترـضح  رگا  و  رـشبلا ، وبأ  مدآ  دننام  ردپ  نودب 
یبدا یب  تراسج و  شا  هسدـقم  تحاـسب  تبـسن  دـندزیم و  دنـسپان  تشز و  ياـهفرح  واـب  مه  مدرم  تشادـن و  دوخ  ینمادـکاپ  رب 

راسگنـس ار  وا  ناداـن  مدرم  و  دـیدرگ ، دـلوتم  يو  زا  يدـنزرف  دوب و  هدرکن  رهوش  نوچ ) دـندوب  هدومن  اـنزب  مهتم  ار  وا  دـندرکیم و 
يارب دشاب  يرذع  ات  تشاداو  نتفگ  نخـسب  ار  یـسیع  ترـضح  دنوادخ  و  دندرکیم ، راسگنـس  ار  راکانز  نانز  هک  نانچ  دـندومنیم 
نینچ دـناوتیمن  هداز  انز  اریز  هدـشن ، هدولآ  انز  یکاپانب و  شنماد  تسا و  تمـصع  تفع و  اب  هک  ددرگ  مولعم  هلیـسو  نیاـب  و   ) میرم

(. دهد ناشن  دوخ  زا  ار  يا  هزجعم 

دنتشک ار  ایرکز  ترضح  رافک  هکنآ  تلع  مکی  داتفه و  باب 

هدرک اـنز  میرم  اـب  اـیرکز  تفگیم  دـشیم و  لیئارـسإ  ینب  سلاـجم  لـخاد  ناطیـش  تفگیم : هک  هّبنم  نب  بهو  زا  ارم ...  داد  ربخ  - 1
هدوب میرم  لفکتم  وا  نوچ  )
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دـش و مدرم  سلجم  لـقن  هک  يوـحنب   ) دـیدرگ عیاـش  اـت  درک  رارکت  ار  نخـس  نیا  ردـقنآ  و  هتـشادن ) دـمآ  تفر و  وا  اـب  يرگید  و 
يرهوش مه  میرم  درادن و  میرمب  یـسرتسد  وا  ریغ  یـسک  اریز  هدش  بکترم  ایرکز  ار  عورـشمان  لمع  نیا  امتح  دـنتفگیم  رگیدـکیب 

(. هدش دنزرف  ياراد  نیا  دوجو  اب  هدرکن و 

فرط زا  هیضق  تقیقح  هکنیا  اب   ) دنهدیم و اوران  تبسن  واب  هدرک و  ادیپ  عویـش  وا  هراب  رد  هیـضق  نیا  تدشب  دید  ایرکز  ترـضح  و 
هتفگ یسیع  ترضح 
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دش و هتفاکـش  یتخرد  هنت  ادخ ) رماب   ) یلگنجب و درک  رارف  ناج ) سرت  زا   ) دندرک ار  وا  نتـشک  دصق  نادان ) مدرم  نکیل  دوب و  هدش 
ار وا  نتـشک  میمـصت  هک  شموق  رارـشا  ناـنادان و  و  تسویپ ، مهب  تخرد  فاکـش  دـیدرگ و  تخرد  ناـیم  رد  لـخاد  ترـضح  نآ 

دیشک تخرد  نآب  یتسد  ناطیش  تخرد و  نآب  دندیسر  ات  درکیم  یئامنهار  ار  نانآ  مه  نوعلم  ناطیش  دنتفاتش و  يو  لابندب  دنتشاد 
دندومن و ار  ناطیش  تعاطا  مه  نادان  مدرم  نآ  دیربب و  فصن  زا  دینک و  عطق  ار  نآ  دیاب  تسا  تخرد  نیا  نایم  رد  ایرکز  تفگ  و 

.دنتفر دندومن و  اهر  دندرک و  مین  ودب  ار  ایرکز  ترضح  دندیرب و  ار  تخرد 

ات داتسرف  ار  هکئالم  یلاعت  يادخ  و  درکن ، درد  ملا و  ساسحا  چیه  ترضح  نآ  و  دیدرگ ، بئاغ  یفخم و  اهنآ  رظن  زا  زین  ناطیش  و 
و دندرک ، شنفد  سپس  دندناوخ و  زامن  شندب  رب  هکئالم  دنام و  نیمز  يور  ترضح  نآ  ندب  زور  هس  تدم  ات  دنداد و  لسغ  ار  وا 
رب هک  دشیم  هتشاذگاو  نیمز  يور  زور  هس  ناشتاروتـسد ) ندوب  قح  رب  توبن و  تابثا  يارب   ) هک هدوب  نینچ  نیا  ناربمغیپ  مامت  ندب 

.دمآ یمن  دیدپ  ناشندب  رد  ینفعت  رییغت و  و  هکئالم ) مدرم و   ) دنناوخب زامن  ناشندب 

دندیمان يراصن  ار  يراصن  و  نویراوح ، ار  نویراوح  هکنآ  تلع  مود  داتفه و  باب 

: دومرف دندیمان ، نویراوح  ار  نویراوح  ارچ  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  مدیـسرپ  تفگیم  هک  لاضف  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 1
ار ناشیا  هک  دنیوگیم  هّماع )  ) مدرم اما 
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.دندرکیم كاپ  تافاثک  كرچ و  زا  نتسشب  ار  اهسابل  دندوب و  يوش  سابل  هک  دنمانیم  يراوح  تهج  نآ  يارب 

یمسا نیا  و 
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.صلاخ دیفس  نان  ینعی  راوح ) ربنخ   ) زا قتشم  تسا 

دنپ تحیـصن و  هظعومب و  ار  نارگید  مه  ار و  دوخ  نوچ  هک  دندیمان  نویراوح  ار  ناشیا  تهج  نآ  يارب  میئوگیم  همئا )  ) ام نکیل  و 
(. دنتشادیم رذح  رب  و   ) دندومنیم كاپ  ناهانگب  یگدولآ  دب و  قالخا  زا  زردنا  و 

هرصان هدکهد  نینکاس  زا  ناشیا  نوچ  دومرف : دندیمان ، يراصن  ارچ  ار  یـسیع ) ترـضح  ناوریپ   ) يراصن مدرکـضرع : دیوگ  لاضف 
«. 1  » دندومرف لالجا  لوزن  هدکهد  نآ  رد  رصم  زا  تعجارم  زا  دعب  یسیع  ترضح  میرم و  هک  دندوب  ماش  دالب  زا 

ناشندومن هیرگ  تهجب  دز  ار  لافطا  دیابن  هکنآ  تلع  موس  داتفه و  باب 

هیرگ اریز  دننکیم  هیرگ  هک  یتقو  ار  دوخ  لافطا  دینزن  دومرفیم  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدـح  - 1
نتفگ باوث  هام  راهچ  ات  اهنآ 

« هَّللا الإ  هلإ  «ال 

«2  » دنیامنیم دوخ  ردام  ردپب و  اعد  هام  راهچ  و  دراد ، ربمغیپ  رب  تاولص  باوث  هام  راهچ  و  دراد ،

______________________________

.دنا هدوب  رفن  هدزاود  اهنآ  تسیراوح و  عمج  دنتسه و  یسیع  ترضح  نادرگاش  نویراوح  ( 1)

ترطف نوچ  دسانـش  یمن  ار  یـسک  ادخ  زا  ریغ  تدالو  لوا  هام  راهچ  رد  لفط  هک  دشاب  نیا  تیاور  نیا  دارم  هک  تسا  لمتحم  ( 2)
.تسا یهلا  تفرعم  دیحوت و  رب  رشب 

.تسا دنوادخ  یگناگی  دیحوتب و  تداهش  نیا  تسا و  دنوادخب  ءاجتلا  لسوت و  تقیقح  رد  وا  هیرگ  سپ 

ردام وا  نوچ  هکنیا  تهج  زا  هن  شا  هیذغت  يارب  تسا  هطساو  وا  نوچ  هکنیا  تهج  زا  دسانـش  یم  ار  دوخ  ردام  مود  هام  راهچ  رد  و 
یعیبط فیلکتب  هک  ردام  رگم  دنادیمن  هیذغت  هلیـسو  ار  یـسک  ادخ  زا  دعب  نوچ  دـیامنیم و  لوبق  زین  ار  رگید  نانز  ناتـسپ  اذـل  تسا 

وا هیرگ  سپ  تستلاسر  ینعم  نیا  هدش و  فلکم 
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ار رداـم  ردـپ و  دـعبب  موس  هاـم  راـهچ  رد  و  تسترـضح ، نآ  رب  نداتـسرف  تاولـص  ربمغیپ و  توبن  تلاـسرب و  تداهـش  تقیقح  رد 
.تسا اهنآب  جاتحم  قازترا  رد  هک  دنیب  یم  دسانشیم و 

.ردام ردپ و  ءاقب  یتمالس و  يارب  تسا  اعد  وا  هیرگ  تقیقح  رد  سپ 

باوث دننکیم  ربص  ردام  ردپ و  دالوا  هیرگ  لباقم  رد  نوچ  هک  دشاب  نیا  دارم  دیاش  و 

هَّللا الإ  هلإ  ال 

.دراد ناشیا  يارب  اعد ، و  تاولص ، و  ، 

غامد رد  هک  نادب  ار ، لافطا  هیرگ  تعفنم  لضفم  يا  سانـشب  هدومرف : لضفمب  لفط  هیرگ  هدئاف  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و 
.نآ لاثما  يروک و  دننام  دیآ  یم  دیدپ  ناشیا  ندب  رد  گرزب  ياهدرد  اهتلع و  دنامب  رگا  هک  تسه  یتبوطر  لافطا 

.ددرگیم ناشیا  نامشچ  یتمالس  ندب و  تحص  ثعاب  دروآ و  یم  دورف  ناشیا  رس  زا  ار  تبوطر  نیا  هیرگ  سپ 

مدرکـضرع مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضحب  تفگ  هک  دنکیم  لقن  لضفم  زا  راحب  متفه  زا  شناد  هراتـس  رد  ار  لفط  ندیدنخ  تلع  و 
ار ماما  دنیب  یم  هکنیا  رگم  تسین  يا  هچب  چیه  لضفم  يا  دومرف : درد ، نودب  دنکیم  هیرگ  و  بجعت ، نودب  ددـنخیم  يا  هچب  یهاگ 

زاب وا  نابز  هک  یتقو  ات  تسماما  ندمآ  يارب  وا  هدنخ  و  وا ، رظن  زا  تسماما  ندـش  بئاغ  يارب  لفط  هیرگ  و  دـیوگیم ، نخـس  وا  اب  و 
.ار ماما  ندید  دیامنیم  شومارف  دید و  دهاوخن  رگید  هک  دوش  یم 

184 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

ناهانگ ندرک  شومارف  بلق و  تواسق  مشچ و  یکشخ  تلع  مراهچ  داتفه و  باب 

: دومرفیم هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 1

.ناهانگ يدایز  زا  رگم  دوشیمن  بلقلا  یسق  یسک  و  بلق ، تواسق  هطساوب  رگم  مشچ  کشا )  ) ددرگیمن کشخ 

185 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

ثیدح - 2
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: دومرفیم هک  مالّسلا  هیلع  مظاکلا  یسوم  ترضح  زا  زا ...  مردپ  ارم  دندرک 

و داـیز ، تورث  نتـشاد  زا  نکم  یلاحـشوخ  شاـبم و  دنـسروخ  یـسوم  اـی  نارمع  نب  یـسوم  ترـضحب  دومرف  یحو  یلاـعت  يادـخ 
یـسررب و دـیاب  دـنمتورث  نوچ   ) دوش یم  ناهانگ  یـشومارف  ببـس  تورث  يداـیز  اریز  نم ، رکذ  زا  یلاـح  چـیه  رد  نکم  یهاـتوک 

.تسناهانگ یشومارف  بجوم  تلع  نیمه  تسا و  رکف  لاغتشا  ثعاب  دوخ  نیا  دیامن و  تورثب  یگدیسر 

ارم یسک  رگا  و  تسحودمم ) هکلب  تسین  نینچ  دشاب  یهلا  هار  شفرصم  هک  یتورث  ایند و  يارب  تسیئایند  تورثب  تبسن  نیا  هتبلا  و 
.دوش یم  شبلق  تواسق  ببس  دومن  شومارف 

دنموذجم سیپ و  ای  دنتروص و  تشز  مدرم  زا  یضعب  هکنآ  تلع  مجنپ  داتفه و  باب 

ار مدرم  زا  یضعب  ینیب  یم  ایآ  رفاذع  يا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دومرف  تفگیم  هک  رفاذع  زا  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 1
ضرع دنتـسه ، تسوپ ) دیفـس  شردام  ردپ و  هکنیا  اب  تسوپ  هایـس  ای  و   ) یماذـج ای  یـسیپ و  ضرمب  التبم  ای  دـنتروص و  تشز  هک 

«. 1  » دنا هتشگ  دلوتم  اهنیا  دنا و  هدومن  تعماجم  ضیح  لاح  رد  ناشناردام  اب  ناشناردپ  هک  دنتسه  یناسک  اهنیا  دومرف : یلب ، مدرک 

______________________________

دوخ نز  اب  هک  ره  دومرفیم : ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنکیم  لقن  رضحی  نم ال  رد  همحرلا  هیلع  قودص  خیش  ( 1)
دوخ رگم  دنکن  تمالم  دشاب  هتشاد  صرب )  ) یـسیپ ای  ماذج )  ) هروخ دوش و  دلوتم  يدنزرف  دشاب و  ضئاح  هک  یلاح  رد  دنک  عامج 

.ار

اهناد و مخت  نآ و  هدعاق  محر و  هبـصق  جرف و  هناهد  اریز  هدیدرگ  صرب  ماذـجب و  التبم  شدـنزرف  هک  تسا  هدـش  ببـس  دوخ  ینعی 
دنکیمن يزیر  نوخ  هک  تسا  یتلاح  فلاخم  شتلاح  نوخ  شزیر  عقوم  رد  ناد  هچب  ءازجا  مامت  هیشغأ و 
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هاگ و  دش ، دـهاوخ  طولخم  ینم  اب  عقوم  نیا  رد  حـلاص  ریغ  هدـساف و  ياهتبوطر  دوش و  یم  ثداح  اهنآ  رد  یتاباهتلا  تاجنـشت و  و 
.دوش یم  تسوپ  هایس  دنزرف  هفطن و  رب  ددرگیم  بلاغ  نوخ 

دوب هایس  شدنزرف  هک  يدرمب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ - ترضح  هک  دیامنیم  لقن  لوقعلا  ریحم  ياهتواضق  ص 68 )  ) رد هک  نانچ 
رد تشذگ  هدش و  گنر  هایس  امش  دنزرف  تسا و  هدرک  هبلغ  هفطن  رب  نوخ  يا  هدش  رتسب  مه  ضیح  مایا  رد  دوخ  نز  اب  نوچ  دومرف 

ندوب تسوپ  هایس  رد  يرگید  تلع  باتک  نیمه  هحفص 81 

186 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

تسا ارقف  ندب  رد  رتشیب  یندب  تافآ  هکنآ  تلع  مشش  داتفه و  باب 

نآ دنناوتن  ات  دش  هداد  رارق  ارقف  رد  یندب  تافآ  رتشیب  دومرفیم : هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 1
هجوت يرادیب و  تربع و  ببـس  و   ) دندیناشوپ یم  ار  نآ  دوبیم  نادنمتورث  ندب  رد  رگا  و  ددرگ ) مدرم  یمامت  تربع  ات   ) دنناشوپب ار 

«. 1 ( » دشیمن ادخب  مدرم 

______________________________

شحاوـف و درکیم  كرت  زیچ  هچب  دیـسریمن  یملا  درد و  زگره  ار  یمدآ  رگا  هدوـمرف : لـضفمب  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  ( 1)
تاقدــص لذــب  مدرمب و  درکیم  یناـبرهم  زیچ  هـچب  و  وا ، دزن  درکیم  عرــضت  ادــخ و  يارب  درکیم  عـضاوت  زیچ  هـچب  و  ار ، ناـهانگ 

.دومنیم نیکاسمب 

زا دنکیم  تیفاع  بلط  ادخ و  هاگردب  دیامنیم  تبغر  دنکیم و  یگتـسکش  عوضخ و  هدش  ضراع  يدرد  هک  ار  یـسک  ینیب  یمن  ایآ 
.نارامیب هدنهد  افش 

ار مدرم  دـننکیم  بیدأت  ناهاشداپ  هک  نانچ  وا ، ریغ  يارب  مه  دوش و  یم  التبم  هک  یـسک  نآ  يارب  تسا  هظعوم  بیدأت و  يرامیب  و 
دنپ ناشیا  لاوحا  زا  زین  نارگید  دنیامنب و  ار  هحیبق  لامعا  كرت  ناشیا  هک 
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ار صخش  نالف  ارچ  هک  دننکیم  داریا  ادخ  رب  نکیل  دننکیمن ، ناشیارب  راکنا  دندنـسپ و  یم  نیطالـس  زا  ار  راتفر  نیا  مدرم  و  دنریگ ،
(. اهیرامیب زا  یضعب  رد   ) هدومن رامیب 

187 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

راک رفاک  دـنکیم و  هانگ  نمؤم  هکنآ  تلع  ددرگیم و  نمؤم  رفاک  دالوا  دوش و  یم  رفاک  نمؤم  دالوا  هکنآ  تلع  متفه  داتفه و  باب 
دهدیم ماجنا  ریخ  لمع  وکین و 

نآ زا  ار و  نیریـش  بآ  دومرف  قلخ  لج  زع و  يادخ  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 1
( دوخ هغلاب  تمکحب   ) دومرف رما  و  ار ، ناراک  تیـصعم  دیرفآ  نآ  زا  ار و  خلت  بآ  دومرف  قلخ  و  ار ، دوخ  ناگدـننک  تعاطا  دـیرفآ 

.دندوبیم رفاک  رفاک  دالوا  دندوب و  نامیا  اب  نمؤم  نادنزرف  دوب  هدشن  نینچ  نیا  رگا  و  دندش ، طولخم  رگیدکیب  ات  اهبآب 

: دومرفیم هک  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 2

تنیط و ناـمه  زا  ار  نینمؤم  بولق  دومن  قـلخ  و  نییلع ، تنیط  زا  ار  ناـشیا ) ءایـصوا  و   ) ناربـمغیپ بلق  ندـب و  درک  قـلخ  دـنوادخ 
دنوادخ رمأب  تنیط  ود  ره  و  نیجـس ، تنیط  زا  ار  نارفاک  ياهندب  بولق و  درک  قلخ  و  نیّیلع ، زا  رت  نیئاپ  یتنیط  زا  ار  ناشیا  ياهندب 

.دش طولخم  رگیدکیب 

نمؤم هک  تسا  ببـس  نیمهب  و  ددرگیم ، نمؤم  رفاک  دـنزرف  و  دوش ، یم  رفاک  نمؤم  دـالوا  هک  تسا  ندـش ) طولخم   ) نیمه يارب  و 
هک هچنآب  دش  دـهاوخ  لیام  قیاش و  نمؤم  بلق  نکیل )  ) و دـهدیم ، ماجنا  ار  يریخ  لمع  وکین و  راک  رفاک  دوش و  یم  هانگ  بکترم 
هب ار  دوخ  ات  دیامنیم  تدابع  رد  تیّدج  نمؤم  سپ   ) هدیدرگ قلخ  نآ  زا  هک  هچنآب  دنکیم  ادیپ  لیامت  رفاک  بلق  هدش و  قلخ  نآ  زا 

دهاوخ نیّجسب  تیصعم  رد  ششوک  تدابع و  رد  يدنک  هطساوب  رفاک  دناسریم و  نیّیلع 
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(. تفر

: دومرفیم هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 3

(. تسلوصحم هنوگ  ره  يارب  لباق  هک   ) نیریش و  لوصحم ) لباق  ریغ   ) راز هروش  نیمز  كاخ )  ) زا ار  مدآ  دومن  قلخ  یلاعت  يادخ 

هک نمؤم  و   ) دنراکوکین حلاص و  مدآ  نادنزرف  زا  یضعب  هک  تسا  نیمه  يارب  و 

188 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

رذ ملاع  رد  اریز  دنا ، هدیدرگ  قلخ  راز  هروش  كاخ  زا  نوچ   ) دنراک تیـصعم  حلاط و  یـضعب  و  نیریـش ) نیمز  زا  دنا  هدش  هدیرفآ 
(. دندرکن ءایبنا  توبن  ادخ و  دیحوتب  تباجا 

باطخ نآ  زا  یتمـسقب  ار و  بآ  درک  قلخ  یلاعت  يادخ  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدـح  - 4
روش بآ  دومرف : نآ  رگید  تمـسقب  و  ار ، هدـننک  تعاطا  ناگدـنب  تشهب و  وت  زا  منک  قلخ  ات  شاب  اراوگ  نیریـش و  بآ  هک : دومن 

.دومن رگیدکیب  جوزمم  طولخم و  ار  بآ  مسق  ود  ره  و  ار ، ناراک  تیصعم  شتآ و  منکیم  قلخ  وت  زا  هک  شاب 

دنزرف هاگ  چیه  دوب  هدشن  طولخم  اهبآ  نآ  رگا  و  دوش ، یم  نمؤم  رفاک  دنزرف  و  ددرگیم ، رفاک  نمؤم  دالوا  هک  تسا  تلع  نیمهب  و 
.دشیمن نمؤم  رفاک  دنزرف  دیدرگیمن و  رفاک  نمؤم 

لهج و یسک  رد  يدید  هاگ  ره  دومرف : نآ  رخآ  رد  هک  یثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 5
و منهج ) لهأ  زا  و   ) تسلامش باحصأ  زا  وا  تنیط )  ) هک نادب  ار  یقالخا  دب  و  رکفت ) ربدت و  نودب   ) روما رد  يراکباتـش  تقامح و 

«. 1  » تسا تشهب ) لهأ  زا  و   ) نیمی باحصأ  زا  وا  تنیط )  ) هک نادب  قالخا  شوخ  راقو و  اب  ار  یسک  يدید  رگا 

ام دندرک  ثیدح  - 6
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: دومرف تسیچ ، هدومن  قلخ  دنوادخ  هک  يزیچ  نیلوا  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  مدیسرپ  تفگیم  هک  نانس  نب  هَّللا  دبع  زا  ار ... 
: دومرف موش ، تیادف  یلب  مدرکضرع  دیرفآ ، ار  زیچ  همه  نآ  زا  درک و  قلخ  دنوادخ  هک  يزیچ  نیلوا 

: دومرف درک و  رظن  نیریش  بآب  اهنآ  تقلخ  زا  سپ  و  دوب ، روش  يرگید  نیریـش و  یکی  هک  ار  ایرد  ود  بآ  درک  قلخ  یلاعت  يادخ 
: داد باوج  ایرد ، يا 

کیدعس کیبل و 

دنهاوخ تشهب  رد  هک  ار  مدوخ  ناگدـننک  تعاـطا  منکیم  قلخ  وت  زا  نم و  تمحر  تکرب و  دـشاب  وـت  رد  دوـمرف : ناحبـس  يادـخ 
.تفر

يادخ دادن ، باوج  ایرد ، يا  دومرف : هبترم  هس  روش و  بآب  درک  رظن  سپس  و 

______________________________

.هَّللا ءاش  نا  « 96  » باب رد  عوضوم  نیمه  رد  نیریش  یثحب  دیایب  ( 1)

189 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

.درب مهاوخ  شتآ  رد  هک  ار  یناسک  ناراک و  تیصعم  دیرفآ  مهاوخ  وت  زا  نم و  تنعل  داب  وت  رب  دومرف : یلاعت 

نمؤم رفاک  دالوا  و  دوش ، یم  رفاک  نمؤم  دالوا  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  و  دـنوش ، رگید  کی  طولخم  هک  اـهبآ  نآ  هب  دومرف : رما  و 
.ددرگیم

زا درک و  قلخ  ار  نیریـش  بآ  دنوادخ  دندومرفیم : نیموصعم  زا  یکی  هک  عیبرلا  وبأ  نامثع و  نب  نابا  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 7
رگیدـکیب ار  بآ  ود  ره  و  ار ، ناراکهانگ  دومن  قلخ  نآ  زا  ار و  روش  بآ  دـیرفآ  و  ار ، تعاـط  لـها  صاـخ و  ناگدـنب  دـیرفآ  نآ 

دندوبیم رفاک  رفاک  دالوا  نمؤم و  نمؤم  نادنزرف  دوب  هدشن  نینچ  نیا  رگا  و  دومن ، طولخم 

وا هبوت  یلوبق  ببس  دنکیم و  هانگ  نمؤم  هکنآ  تلع  متشه  داتفه و  باب 

مدآ رگا  دومرفیم : هک  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 1
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ار ترـضح  نآ  هبوت  یلاعت  يادخ  رگا  دشیمن و  بکترم  ار  یئالوا  كرت  نمؤم  هاگ  چـیه  دوب  هدـشن  یلوا  كرت  بکترم  رـشبلا  وبا 
«1  » دیدرگیمن لوبق  سک  چیه  هبوت  دوب ، هدومرفن  لوبق 

______________________________

.دندوب هدش  یهن  هک  یتخرد  نآب  تسا  اوح  مدآ و  ندش  کیدزن  عوضوم  رد  ترضح  نآ  نایب  ( 1)

رد هک  نانچ  نآ ، هویم  ندروخ  زا  دندوب  هدشن  یهن  تخردب و  ندش  کیدزن  زا  دندوب  هدش  یهن  ناشیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  الوأ » »
.الکأت و ال  هدومرفن : و  ابَْرقَت ، َو ال  دیامرفیم : نآرق 

دید دیهاوخ  یئاهررـض  دیتفر  هراشا  دروم  تخرد  کیدزن  رگا  ینعی  یمیرحت  هن  هدوب  يداشرا  یهیزنت و  یهن  مدآب  ادخ  یهن  ایناث » »
یهیزنت و یهن  رد  و  هریغ ) ندـش و  یئایند  تاـمحز  ثداوح و  راـتفرگ  ایندـب و  طوبه  تشهب و  زا  جورخ  ساـبل و  نتخیر  لـیبق  زا  )

.دوش یم  حضاو  مولعم و  تایاور  تایآ و  رد  لماک  تقد  یسررب و  زا  ندوب  يداشرا 

لباقم رد  هبوت  دنا  هدرک  مّهوت  یضعب  هک  تسین  نانچ  هدوبن و  تیـصعم  لباقم  رد  درک ، لوبق  ار  ترـضح  نآ  هبوت  هدومرف : هکنیا  و 
همالع بولقلا  هویح - راونالا و  راحب  هب  نیبلاط  عوضوم  نیا  رد  يرتشیب  عـالطا  يارب  و  تسه ، نآرق  رد  نآ  هنومن  و  تسا ، تیـصعم 

.دنیامرف هعجارم  هلکشم  تایآ  حیحص  ریسفت  یسلجم و 
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رگید کی  اب  مدرم  ینمشد  یتسود و  تلع  مهن  داتفه و  باب 

: دومرفیم هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 1

ره و  رابغ ) تارذ  دـننام   ) دـندوب حابـشا  اهنآ  یگمه  هک  یلاح  رد  مدرم  یمامت  زا  رذ  ملاع  رد  تفرگ  قاثیم  دـهع و  یلاـعت  يادـخ 
ادیپ تفلا  دندش و  انشآ  رگید  کی  اب  زور  نآ  رد  هک  مدرم  حاورا  زا  مادک 

همحرلا هیلع  قودص  عیارشلا  للع  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 244 

http://www.ghaemiyeh.com


ره و  ددرگیم ) دـیدپ  اهنآ  نیب  یتسود  تبحم و  دوش و  یم  لیام  رگیدـمهب  اهنآ  بلق  و   ) دنیانـشآ رگید  کی  اب  مه  ایند  رد  دـندرک 
.دنتسین انشآ  مه  ایند  رد  دندشن  انشآ  هک  ناشیا  زا  کی 

حاورا رذ ، ملاع  رد  هک  دـیئوگیم  امـش  ایآ  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يدرم  زا  زا ...  مردـپ  ارم  درک  ثیدـح  - 2
ایند رد  دندشن  انشآ  مادک  ره  و  دنیانشآ ، رگید  کی  اب  مه  ایند  نیا  رد  دش  انـشآ  يرگید  اب  هک  اهنآ  زا  کی  ره  دندوب و  هدش  عمج 

.دنتسین انشآ  مه 

مدرم یمامت  زا  قاثیم  دهع و  دـنوادخ  اریز  تسا ، نیمه  رما  تقیقح  يرآ  دومرف : میئوگیم ، نینچ  ام  یلب  مدرکـضرع : دـیوگ  يوار 
اهنآ و  مالّسلا ) مهیلع  همئا  یلع و  تماما  تیالو و  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  دّمحم  توبن  دیحوتب و  رارقا  رب   ) تفرگ

.دندوب حابشأ  حاورا و 

راگدرورپ هک  یماگنه  دیروآ  دای  ْمِهِسُْفنَأ ، یلَع  ْمُهَدَهْشَأ  ْمُهَتَّیِّرُذ َو  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإ  َو  دیامرفیم : هک  نانچ 
سنا و يرگید  اب  زور  نآ  رد  هک  ره  سپ  دومن  هاوگ  ناشدوخ  دوجو  رب  ار  اهنآ  تفرگرب و  ناـشیا  بالـصأ  زا  ار  مدآ  ینب  هیرذ  وت 

.درادن یتفلا  زین  ایند  رد  هتفرگن  يرگید  اب  تفلا  سک  ره  و  دراد ، تفلا  سونأم و  وا  اب  زین  ایند  نیا  رد  هتفرگ  تفلا 

هدش قلخ  يزیچ  هچ  زا  هک  دندرکیم  رکف  مدرم  رگا  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  زا ...  مردـپ  ارم  درک  ثیدـح  - 3
دندرکیمن عازن  رگید  کی  اب  تقو  چیه  دنا 
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ردق و اضق و  باب  رد   ) یفالتخا و 
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«. 1 ( » دندرکیمن ربکت  دندومن و  یمن  شنزرس  تمالم و  ار  رگید  کی  و   ) دمآ یمن  دیدپ  ناشیا  نیب  تشونرس )

تیاور مدرم  زا  یضعب  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضحب  مدرکـضرع  تفگ  هک  يراصنأ  نمؤملا  دبع  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 4
: هدومرف هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  دننکیم 

همحر یتما  فالتخإ 

.تسا تمحر  نم  تما  فالتخا  ، 

، تسباذع ناشیا  عامتجا  سپ  دشاب  تمحر  ناملـسم )  ) تما فالتخا  هک  دشاب  نینچ  نیا  رگا  مدرکـضرع  دـنیوگیم ، تسار  دومرف :
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  هدارا  دوصقم و  هکلب  دـینکیم ، ناـمگ  نارگید  وـت و  هک  ثیدـح  ینعم  تسین  نینچ  نیا  دوـمرف :

ْمِْهَیلِإ اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذُنِیل  ِنیِّدلا َو  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌهَِفئاط  ْمُْهنِم  ٍهَقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  دیامرفیم : ادـخ  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  ینعم 
ماکحا لئاسم  دیامن و  نید  ملع  لیـصحت  دورب و  رفنکی  يرهـش ) هعرزم و  هدکهد و  و   ) یعمج هتـسد و  ره  زا  دیاب  َنوُرَذْحَی ، ْمُهَّلََعل 

وا ینامرفان  و   ) دنـسرتب ادخ  زا  هلیبق  موق و  نآ  دیاش  هتفرگ ، دای  هک  ار  هچنآ  دزومایب  دوخ  هلیبق  موقب و  ددرگرب و  دریگ و  دای  ار  نید 
(. دنیامنن ار 

ترضح نآ  زا  دعب  و   ) مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  هک  مدرمب  هدومرف  رمأ  دنوادخ  هک 

______________________________

ِْنَیب ْنِم  ُجُرْخَی  ٍِقفاد  ٍءام  ْنِم  َِقلُخ  َِقلُخ ، َّمِم  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  هک  نانچ  دشاب  هفطن  ترـضح  نآ  دارم  دـیاش  ( 1)
هنیـس ردپ و  بلـص  نایم  زا  هک  هدنهج  هفطن  زا  هدش  هدیرفآ  تسا ، هدش  هدـیرفآ  هچ  زا  هک  ناسنا  دـنک  رظن  دـیاب  ِِبئارَّتلا ، ِْبلُّصلا َو 

.هدمآ نوریب  ردام 

ردپ و لوب  يارجم  زا  هک  یسک  هدومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  و 
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اجک زا  دنا و  هدوب  هچ  هک  دننک  رکف  مدرم  رگا  نیا  رب  انب  هدـنامن  یقاب  شیارب  يدنـسپدوخ  بجع و  ّربکت و  ياج  هدـمآ  نوریب  ردام 
کی رب  دندشیمن و  هانگ  بکترم  همه  نیا  تسیکی  رـشحم  ات  ءدبم  زا  همه  ریـس  طخ  هک  دنتـسناد  تفر و  دنهاوخ  اجکب  دنا و  هدمآ 

.دنتشادیمن بوسحم  رتالاب  رترب و  يرگید  رب  ار  دوخ  دندرکیمن و  لامیاپ  ار  رگید  کی  قوقح  دندومن و  یمن  متس  ملظ و  رگید 
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مالعا ياملع  تمدخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامز  مامإ  سدقم  دوجو  روهظ  نامز  ات  ناشیا  زا  دعب  مالّسلا و  مهیلع  همئا  دزن 
دای هک  هچنآ  زا  ار  اهنآ  ناشدوخ و  هلیبق  موق و  راید و  رهـش و  يوسب  دـندرگرب  دـنریگ و  داـی  ار  نید  ماـکحا  دـنورب و  هَّللا ) مهظفح 

.دنیامن میلعت  دنهد و  دای  دنا  هتفرگ 

هن نید ) ماـکحا  میلعت  يارب  دـنوش  عـمج  فـلتخم  ياهرهـش  زا  هک   ) تسا ناملـسم )  ) تما ياهرهـش  فـالتخإ  فـالتخإ  زا  دارم  و 
«. 1  » تسین یفالتخا  نآ  رد  تسیکی و  دنوادخ  نید  اریز  نید  رد  فالتخا 

______________________________

ِِهب یَّصَو  ام  ِنیِّدلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَـش  هدومرف : هک  دـشاب  يروش  هروس  « 12  » هیآ دارم  دیاش  تسیکی ، دنوادخ  نید  دـیامرفیم : هکنیا  ( 1)
ام َنیِکِرْـشُْملا  یَلَع  َُربَـک  ِهِیف  اُوقَّرَفَتَت  ـال  َنیِّدـلا َو  اوُمِیقَأ  ْنَأ  یـسیِع  یـسُوم َو  َمیِهاْربِإ َو  ِِهب  اـْنیَّصَو  اـم  َکـَْیلِإ َو  اـْنیَحْوَأ  يِذَّلا  ًاـحُون َو 

شرافـس نآب  مه  ار  حون  هک  تسا  یماکحا  قیاقح و  داد ، رارق  نیملـسم  امـش  يارب  هک  ینیئآ  عرـش و  دنوادخ  ینعی  ِْهَیلِإ ، ْمُهوُعْدَـت 
یسیع یسوم و  میهاربإ و  هب  میدرک و  یحو  ار  نامه  زین  متاخ ) لوسر  ربمغیپ و  يا   ) وت رب  و  درک ،
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رد فالتخا  هقرفت و  زگره  و  دینک ) يرادـیاپ  شـشوک و  نآ  ظفح  رد  و   ) دـیراد اپ  رب  ار  ادـخ  نید  هک  میدومن  شرافـس  ار  نآ  مه 
.دینکن نید 

ِهَرِخْآلا ِیف  َوُه  ُْهنِم َو  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  دش َو : رگ  هولج  مالـسا  مانب  ات  هدومن  ار  دوخ  یعامتجا  یلماکت  ریـس  نید  و 
ناـمدرم هـلمج  زا  ترخآ  رد  وا  دـش و  دـهاوخن  هتفریذـپ  يو  زا  زگره  دـنک  راـیتخإ  ینید  مالـسا  زا  ریغ  سک  ره  َنیِرـِـساْخلا ، َنـِم 

عورف رد  اوتف  هکلب  تسین  ینید  فالتخإ  دوش  یم  هدـید  فالتخإ  مهماقم  هَّللا  یلعأ  نیدـهتجم  ياهاوتف  رد  هکنیا  و  تسناراـکنایز ،
.تسنید عورف 

يروط نایب  لوزن و  دروم  عقوم و  ظفل و  زرط  زا  تایاور و  نآرق و  زا  يدهتجم  ره  هک  تسنآ  اواتف  رد  نیدـهتجم  فالتخإ  تهج  و 
(. انقح یف  یلاعت  هَّللا  مکح  وهف  یتفملا  هب  یتفأ  املک  و   ) دیامنیم طابنتسا  دمهف و  یم 
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تسین اهنآ  نیفلاخم  رد  تسه و  تریغ ) و   ) بضغ يدنت و  نینمؤم  رد  هکنآ  تلع  مداتشه  باب 

تمدـخ هباحـص  زا  یعمج  اب  تفگ  هک  نون ) رب  ءای  میدـقت  لاذ و  حـتف  هزمه و  مضب   ) هنیذا نبا  زا  زا ...  مردـپ  ارم  درک  ثیدـح  - 1
دنت تّدح و  وا  رد  تسا و  مرگ  نوخ  میتفگ  دش و  هدرب  هباحـص  زا  یکی  مسا  نخـس  نیب  رد  میدوب و  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

.تسا تریغ ) و   ) بضغ جازم و 

رد ای  دوش و  یم  هانگ  بکترم  یسک  دید  هاگ  ره  هک   ) تسا تریغ ) و   ) بضغ تّدح و  نمؤم  تمالع  زا  یکی  دومرف : ترـضح  نآ 
بضغ و ام  صاخ )  ) هباحـص مامت  رد  میدرک : ضرع  دـیامنیم ) بضغ  ددرگیم و  تحاران  دـنکیم  یهاـتوک  یتسـس و  یهلا  تداـبع 

.تسه تّدح 

ملاع رد  یلاعت  يادخ  هک ) تسنآ  شتلع   ) دومرف
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لعتـشم امـش  ناحتما  تجح و  مامتا  يارب  هک   ) شتآ رد  دـیورب  دـیدوب : ناشیا  ناـیم  رد  زین  امـش  هک  نیمی  باحـصأب  دومرف  رمأ  رذ 
ترارح هطساوب  اهامش  بضغ  جازم و  يدنت  دیدرگ و  ادیپ  امـش  رد  یبارطـضا  شتآ  ترارح  زا  دیدش و  لخاد  همه  و  دوب ) هدومرف 

.تسا شتآ  نآ 

و دنوشب ، شتآ  نامه  لخاد  هکنیا  دنشاب  لامش  باحـصأ  هک  امـش ) مالّـسلا و  مهیلع  همئأ  ام  ءایبنا و  دوخ و   ) نیفلاخمب دومن  رمأ  و 
هانگ دوخ  هکنیا  دنرادن  یکاب  دنتـسه و  درـس  نوخ  تهج  نیا  زا  دندشن ، لخاد  دـندرکن و  تعاطا  دـندومن و  یچیپرـس  نانآ  نکیل 

.دننیبب تیصعم  هانگ و  لاح  رد  ار  يرگید  ای  دننک و 

ظیلغ ینیب  بآ  اراوگ و  نیریش و  ناهد  بآ  روش و  مشچ  بآ  تسخلت و  شوگ  بآ  هکنآ  تلع  مکی  داتشه و  باب 

ترضح رب  دش  دراو  هفینح  وبأ  يزور  هک  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 3 - 1
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نایب دوخ  لقعب  ار  یهلا  ماکحا  و   ) یئاـمنیم نید  رد  ساـیق  وت  هک  ما  هدینـش  هفینح  وبا  يا  دومرف : ترـضح  نآ  مالّـسلا  هیلع  قداـص 
«. 1  » منکیم سایق  یلب  درکضرع : ینکیم )

______________________________

الثم دنشاب  کیرـش  تلع  رد  هک  تسیتروص  رد  نیا  و  دنیوگب ، تسنآ  هب  هیبش  هک  رگید  هلئـسمب  ار  يا  هلأسم  مکح  ینعی  سایق  ( 1)
رکسم مه  یبط ) ریغ   ) وج بآ  هک  مینادیم  نوچ  تسا و  یتسم  رکس و  نآ  ندوب  مارح  تلع  تسمارح و  رابخا  نآرق و  صنب  بارش 

نآ هک  تسیکی  ود  ره  رد  تمرح  تلع  اریز  میوشیم  لئاق  بارـش  اب  وجبآ  سایق  اـب  ار  تمرح  نیا  و  مینادـیم ، مارح  مه  ار  نآ  تسا 
- دوش تاعارم  دیاب  طرـش  هس  سایق  رد  تسا و  باصعا  ددغ و  تاجنـشت  دبک و  یلبنت  ببـس  لقع و  ندیدرگ  لیاز  ندـش و  تسم 

تلع لوا -
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لـصأ هکنآ  موس - دـشاب - یکی  عرف  اـی  لـصا و  رد  تلع  مود - دـشاب - موـلعم  یمکح  هلأـسم و  رد  مکح  عـضاو  عراـش و  دـصق  و 
.دشابن هیضق  کیب  صوصخم  دشاب و  هتشاد  تیمومع 

هک تسا  تهج  نیمهب  رگید و  هلئـسمب  دوشیمن  يراـج  دـشاب  صوصخم  روـصحم و  هیـضق  کـی  هلأـسم و  کـی  رد  رگا  نیا  رب  اـنب 
.دراد هار  دایز  نآ  رد  اطخ  هک  تسیئاهنامگ  عون  زا  تسا و  ینامگ  ینظ و  رمأ  زا  ترابع  سایق  دنیوگیم :

هتفگ نآ  فیرعت  رد  و  يراک ، رد  تسا  شـشوک  ياهتنم  ندرب  راکب  يانعمب  تغل  رد  داهتجا  اریز  سایق ، داهتجا و  نیب  تسا  قرف  و 
«. دهجلا یف  هغلابملا  داهتجالا   » دنا

ناشدوصقم ترـضح  نآ  هباحـص  ربمغیپب و  بوسنم  ثیداحا  زا  يوریپ  هب  دـندرکیم  لامعتـسا  ار  داـهتجا  هملک  هک  لوا  ردـص  رد  و 
ندرب راکب  دروم  رد  دـش و  هداد  میمعت  اجیردـت  اّمأ  سایق ، يأر و  لامعإ  رد  شـشوک  ياهتنم  ندرب  راکب  ینعی  هدوب  يأر ) داهتجا  )
یعرـش ماکحا  ندروآ  تسدب  هار  رد  یملع  هدهاجم  دـش و  لامعتـسا  هربتعم  ّهلدا  زا  هیعرـش  ماکحا  يوجتـسج  رد  شـشوک  ياهتنم 

.تفرگ دوخب 

«. یعرش مکحب  یعرش  نظ  لیصحتل  هقشم  هیف  امیف  عسولا  غارفتسا  یلا  حالطصالا  یف  لقن  و   » دیوگ نیرحبلا  عمجم  رد  و 

همئأ هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  تایاور  هک  ّتنسب  دنتسم  ای  و  دشاب ، نآرق  هک  تسباتکب  دنتسم  ای  هیعرـش  ماکحا  هیلک  هراب  رد  و 
، لقع اب  تقباطم  املع و  عامجاب  دنتسم  ای  و  تسا ، مالّسلا  مهیلع 

عرشلا هب  مکح  لقعلا  هب  مکح  املک  و :

.تسنایعیش لوصا  هقف و  دعاوق  تامّلسم  زا  ، 

مکح نآ  نکیل  هدش و  رداص  یمکح  ماکحا  عضاو  عراش و  فرط  زا  يرما  عوضوم  رد  هک  تسه  هاگ  و 
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یمکح دشاب  هدرک  مزال  ار  مکح  نآ  ياضتقا  جایتحا  ترورض و  هک  تحلـصم  ناونعب  ار  نآ  دنناوتیم  نیدهتجم  هدیـسرن  ام  تسدب 
.تسا سایق  زا  جراخ  تسیئانثتسا و  مکح  دشابیم و  تاصوصنم  زا  جراخ  ینعی  دنمان  هلسرم  حلاصم  ار  نیا  دنیوگب و  نآ  يارب 

لوبق رد  و  متـسه ، لـقعب  یکتم  نم  هتفگیم  دوخ  هدوب و  صن  لـباقم  رد  داـهتجا  رتـشیب  هدوـمنیم  ساـیق  ماـکحا  رد  هک  هفینح  وـبأ  و 
(. ل ه  ) هدوب ریگ  تخس  رایسب  تایاور 

195 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

و ٍنیِط ، ْنِم  ُهَتْقَلَخ  ٍران َو  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  تفگ  هک  ینامز  دوب  ناطیـش  درک  ساـیق  هک  یـسک  لوا  هک  نکم ، ساـیق  دومرف : ترـضح  نآ 
زا ار  مدآ  رون  دـنوادخ  هک  يرهوج  نآ   ) مدآ ّتینارون  نیب  دوب  هدومن  ساـیق  رگا  كاـخ و  زا  تسا  رتهب  شتآ  هک  دوب  نیا  شـسایق 

رون نوچ   ) تسه اـهنآ  نیب  يرترب  تلیـضف و  تسنادـیم  و  دـیمهف ) یم  تقو  نآ  و   ) دوب رتبـسانم  شتآ  ّتیناروـن  و  هدرک ) قـلخ  نآ 
نکیل دیشروخ و  رون  لباقم  رد  دوش  یم  لحمضم  داب و  بآ و  ببـسب  ددرگیم  شوماخ  تاسوسحم و  رد  رگم  دوشیمن  رهاظ  شتآ 

رون داب و  بآ و  اب  ددرگیمن  لحمضم  دوشیمن و  شوماخ  توکلم و  کلم و  رارسأ  نآ  ببـسب  دوش  یم  رهاظ  هک  تسیرون  مدآ  رون 
(. دیشروخ

یناوتیمن چـیه  هک  وت  سپ  دومرف : ترـضح  نآ  منادـیمن  درکـضرع  تسخلت ، شوگ  بآ  ارچ  ینکیم : ساـیق  هک  هفینح  وبا  يا  وـگب 
نیا هک  یئوـگیم  دوـخ  يأرب  و   ) ینکیم ساـیق  مارح  لـالح و  رد  هنوـگچ  یئوـگب  تسا  وـت  دوـخ  رـس  رد  هـک  ار  یتـلع  تـمکح و 

(. مارح نآ  تسلالح و 

هیلع و هَّللا  یلص   ) هَّللا لوسر  نبا  ای  دیناسر  ضرعب  هفینح  وبا 
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.دیئامرف هاگآ  نآ  تمکح  تلع و  زا  ارم  هلآ )

لخاد دنناوتن  تاناویح  ات  دش  هداد  رارق  خلت  شوگ  بآ  تهج  نیا  يارب  دومرف :

196 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

تارـشح دوبیمن  خلت  شوگ  بآ  رگا  دنناسرب و  ناسناب  يررـض  هکنآ  زا  شیپ  دنریمب  دـندش  لخاد  افداصت  مه  رگا  دـنوش و  شوگ 
.دنتشک یم  ار  یمدآ  هریغ ) مرک و  هچروم و  لیبق  زا   ) ضرالا

.ار هریغ ) و   ) خلت نیریش و  ياهاذغ  هزم  معط و  ناسنا )  ) دبایرد ات  دش  هداد  رارق  نیریش  ناهد  بآ  و 

دـساف دـشیم و  نفعتم  مشچ )  ) دوب یمن  روـش  مشچ  بآ  رگا  و  تسا ، هیپ  مشچ  نوـچ  هکنآ  يارب  دـش  هداد  رارق  روـش  مشچ  بآ  و 
(. دوب مورحم  مشچ  زا  ناسنا  و   ) دیدرگیم

دوبیمن نینچ  نیا  رگا  و  دوش ، جراخ  بآ  نآ  هلیـسوب  تسیمدآ  رـس  رد  يدرد  ره  هکنآ  ات  دش  هداد  رارق  هدـنور  ظیلغ و  ینیب  بآ  و 
.دشیم مرک  دیلوت  نامز  رورمب  دنامیم و  غامد  رد  بآ 

.مالّسلا هیلع  قداص  ترضح  رب  میدش  دراو  هفینح  وبا  اب  يزور  تفگیم  هک  « 1  » همربش نبا  زا  ار  ام  دندرک  ثیدح  - 2

زا دعب  دوب  ناطیـش  درک  سایق  هک  یـسک  لوا  انامه  نکم ، نید  رد  سایق  دوخ  يأرب  سرتب و  ادخ  زا  هفینح  وبا  دومرف : ترـضح  نآ 
نم ٍنیِط ، ْنِم  ُهَتْقَلَخ  ٍران َو  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  ُْهنِم  ٌْریَخ  اَنَأ  تفگ : درک و  سایق  وا  دنک و  هدجـس  مدآ  رب  دومرف  رما  واب  یلاعت  يادخ  هک  ینآ 
رـس رد  هک  يرارـسا  یناوتیم  ایآ  هفینح  وبا  يا  يا  هدیرفآ  تسپ ) هریت و   ) كاخ زا  ار  وا  و  ینارون )  ) شتآ زا  ارم  نوچ  مرتهب  مدآ  زا 

مناوتیمن درکضرع  یئوگب ، ار  نآ  تمکح  ینک و  سایق  دشابیم  تدوخ 
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.منادیمن و 

و  ) درـس بآ  و  شوگ ، رد  خـلت  بآ  و  مشچ ، رد  روش  بآ  دـش  هداد  رارق  ارچ  وگب : نوـنکا ، دوـش  یم  موـلعم  دوـمرف  ترـضح  نآ 
رد اراوگ  نیریش و  بآ  و  ینیب ، رد  ظیلغ )

______________________________

رعاش و یبضلا ، ناسح  نب  لیفط  نب  همربش  نب  هَّللا  دبع  ءار » مض  هدحوم و  ءاب  نوکـس  نیـش و  رـسک  حـتف و  مضب و   » همربش نبا  ( 1)
روصنم فرط  زا  و  دـندرکیم ، يرکف  دادمتـسا  رگید  کی  اب  ندومن و  ساـیق  رد  هفینح  وبأ  اـب  هدوب  کلـسم  مه  هماـع و  ءاـهقف  وزج 

.هفوک رد  هدوب  یضاق  هَّللا  هنعل  یقیناود 

197 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

.منادیمن درکضرع  ناهد ،

هیپ نوچ   ) دشیم دـساف  درکیمن  نینچ  نیا  رگا  هک  داد ، رارق  نآ  رد  ار  روش  بآ  هدومن و  قلخ  هیپ  ار  نامـشچ  دـنوادخ  نوچ  دومرف :
.هداهن مدآ  ینب  رب  دنوادخ  هک  تسا  یتنم  نیا  و  ددنگیم ) دنامب  دشاب و  کمن  نودب  رگا 

یم تیذا  دـندشیم و  نآ  لـخاد  تارـشح  دوبیمن  خـلت  رگا  دـنورب و  نآ  رد  دـنناوتن  تاـناویح  هکنآ  اـت  دومن  خـلت  ار  شوـگ  بآ  و 
(. هداهن مدآ  ینب  رب  دنوادخ  هک  تسا  یتنم  زین  نیا  و   ) دندرکیم كاله  دندروخیم و  ار  رس  زغم  اسب  هچ  و  دندومن ،

زا تسا  یتمعن  دوخ  مه  نیا  و   ) دهد زیمت  دب  زا  ار  بوخ  يوب  دشکب و  سفن  یبوخب  دـناوتب  یمدآ  هکنآ  ات  داد  رارق  بآ  ینیب  رد  و 
(. لج زع و  يادخ 

تسناسحا تمعن و  مه  نیا  و   ) دبایرد ار  اهیندیماشآ  اهیندروخ و  هزم  معط و  دناوتب  ناسنا  هکنآ  ات  داد  رارق  نیریـش  بآ  ناهد  رد  و 
(. ناسحالا وذ  زا 

رفک شلوا  هک  تسیا  هملک  هچ  نآ  هفینح  وبأ  يا  دومرف : ترضح  نآ  سپس 
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هملک دومرف : منادیمن ، درکضرع  نامیا ، شرخآ  تسا و 

« هَّللا الإ  هلإ  «ال 

یئوگب رگا  هک  تسا 

هلإ ال 

: یئوگب رگا  و  دش ، یهاوخ  رفاک  یئادخ ) تسین  ینعی  )

هَّللا الإ 

هانگ تفگ  تسا  رتگرزب  ندرک  انز  سفن و  لتق  زا  کیمادـک  هانگ  هفینح : وبا  يا  وت  رب  ياو  دوب  یهاوخ  نمؤم  اـتکی ) يادـخ  رگم  )
لوبق ار  دـهاش  رفن  ود  سفن  لـتق  تاـبثا )  ) رد دـنوادخ  اریز  یئوگیم  دـنوادخ  فـالخ  رب  وت  سپ  دومرف : تسا ، رتـگرزب  سفن  لـتق 

.هتساوخ دهاش  رفن  راهچ  انز  تابثا )  ) رد و  هدرک ،

دیاب یگنانز ) هنایهام  تداع   ) ضیح مایأ  زا  دعب  نز  ارچ  سپ  دومرف : زامن ، درکـضرع  تسا ، رتگرزب  هزور  زامن و  زا  کیمادک  وگب 
هکنیا اب   ) تسا حیحص  هنوگچ  نید  ماکحا  رد  وت  ياهسایق  سپ  دناوخب ، هک  تسین  بجاو  وا  رب  زامن  ياضق  دریگب و  ار  هزور  ياضق 

(. تسا حضاو  هیعرش  ماکحا  طابنتسا  رد  وت  یناوتان  زجع و  لهج و 

نآرقب امن  عوجر  و   ) نکن سایق  شنید  ماکحا و  رد  سرتب و  ادخ  زا  هفینح  وبأ  يا 

198 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دراو هفینح ) وبأ   ) نامعن نم و  تفگیم  هک  یلیل  یبأ  نبا  زا  ارم ...  دـنداد  ربخ  - 6 - 4 نک ) يوریپ  تعاطا و  ناشیا  زا  قحب و  ماـما  و 
زا تسا  يدرم  نیا  موش  تیادف  مدرکضرع  وت ، هارمه  تسیک  نیا  دومرف : نمب  ترضح  نآ  مالّـسلا ، هیلع  قداص  ترـضح  رب  میدش 

دوخ يأرب  ار  اهزیچ  هک  تسیدرم  نامه  نیا  دـیاش  دومرف : مالـسا ) نید  ماکحا  رد   ) تسا داـهتجا  رظن و  يأر و  ياراد  هفوک و  لـها 
.دهدیم اوتف  مکح و  دوخ  رظنب  دنکیم و  سایق 

رس رد  هک  يرارسا  یئوگب  یناوتیم  ایآ  نامعن  يا  دومرف : هفینح و  یباب  درک  ور  سپس  و 
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اوتف یتسرد  یتـسارب و  ینک  ساـیق  مه  رگید  ياـهزیچ  رد  یناوتب  هک  ار  وت  منیبـیمن  سپ  دومرف : مناوتیمن ، درکـضرع  تسا ، وت  دوخ 
.یئامن تیاده  ار  يرگید  یناوتیمن  یهد و 

روش مشچ  بآ  ارچ  ینادـیم  اـیآ  دومرف ) دوش  حـضاو  نارگید  رب  شدوخ و  رب  هفینح  وبا  یناداـن  لـهج و  هکنآ  يارب  ترـضح  نآ  )
يا هملک  هچ  ینادیم  ایآ  دومرف  منادیمن ، درکضرع  اراوگ ، نیریـش و  ناهد  بآ  ظیلغ و  درـس و  ینیب  بآ  خلت و  شوگ  بآ  تسا و 

.منادیمن درکضرع  نامیا ، شرخآ  تسا و  رفک  شلوا  هک  تسا 

.دینک حیرشت  نایب و  ام  يارب  ار  نآ  ياهتلع  يدومرف  فصو  هک  ار  هچنآ  موش  تیادف  متفگ : دیوگ  یلیل  یبا  نبا 

دنوادخ دومرفیم : هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالّـسلا  مهیلع  دوخ  ءابآ  زا  مالّـسلا  هیلع  مردـپ  ارم  درک  ثیدـح  دومرف :
مـشچ لـخاد  هچ  ره  دوـشن و  هدـیدنگ  اـت  داد  رارق  روـش  بآ  ار  نآ  فارطا  تهج  نیا  زا  هداد  رارق  هیپ  ناـیم  رد  ار  مدآ  ینب  مـشچ 

.دزادنا نوریب  دیامن و  بوذ  ار  نآ  ددرگ 

تاقوا رتشیب  رد  ندیباوخ  لاح  رد  ناسنا  اریز   ) دناسرب زغمب  تیذا  دوشن و  شوگ  رد  لخاد  یناویح  ات  دینادرگ  خلت  ار  شوگ  بآ  و 
هک  ) غامد يارب  دشاب  یباجح  هکنیا  تهجب  داد  رارق  يا ) هتسب  مین   ) درـس ظیلغ  بآ  ینیب  رد  و  دراذگیم ) نیمز  يور  ار  دوخ  شوگ 

هک تسناسنا  ساوح  يرکف و  ياوق  هیلک  زکرم  اریز  دوشن  نآ  لخاد  يزیچ 

199 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

ورف دشیم و  هتخادـگ  رـس  زغم  دوبیمن  بآ  نیا  رگا  دـیامن و  رـس  زغم  ظفح  و  ددرگ ) هلبأ  هناوید و  یمدآ  دـسرب  همدـص  نآب  هاگ  ره 
.تخیریم

بآ و 
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.مدآ ینب  رب  دنوادخ  زا  تسا  یتنم  اهنیا  و  ار ، اهیندیماشآ  اهیندروخ و  هزم  معط و  مدآ  ینب  دنک  كرد  ات  دینادرگ  نیریش  ار  ناهد 

هملک نامیا  شرخآ  تسا و  رفک  شلوا  هک  يا  هملک  و 

« هَّللا الإ  هلإ  «ال 

.تسا

ترـضح زا  مالّـسلا  مهیلع  دوخ  ءابآ  زا  وا  مالّـسلا و  هیلع  مردپ  زا  مدینـش  انامه  نید ، رد  سایق  زا  زیهرپ  هب  نامعن  يا  دومرف : سپس 
دنک ساـیق  تبـسانم ) نودـب  یمکحب  ار  یمکح  و   ) نید زا  يزیچ  رد  هـک  ره  هدوـمرفیم  هـک  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یلـص  لوـسر 
اریز منکیمن  مدآ  رب  هدجـس  تفگ : درک و  سایق  هک  دوب  یـسک  لوا  ناطیـش  اریز  منهج ، رد  دیامن  نیرقمه  ناطیـش  اب  ار  وا  دنوادخ 

.كاخ زا  ار  مدآ  يدرک و  قلخ  شتآ  زا  ارم  نوچ  وا  زا  مرتهب  نم 

يأرب و ادخ  نید  اریز  نکن ، سایق  يأر و  رظن و  راهظا  وا ) قحب  نانیشناج  لوسر و  ادخ و   ) ماکحا ربارب  رد  تقو  چیه  هفینح  وبأ  يا 
تفگیم هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هباحـص  زا  یکی  زا  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  هدشن 5 - راذـگاو  وت ) لاثما  وت و   ) سایق

ات متشاد  رطاخ  رد  ار  وا  هلأسم  ناوج و  نآ  نم  و  دیـسرپ ، يا  هلأسم  دش و  دراو  هدنک  هلیبق  زا  یناوج  هک  مدوب  ترـضح  نآ  تمدخ 
درک شـسرپ  ار  هلأسم  نامه  هفینح و  وبأ  رب  دش  دراو  ناوج  نامه  مدید  هاگان  هک  متفر  هفینح  وبأ  دزنب  مدش و  هفوک  دراو  هک  ینامز 
لاس رد  هفینح ، وبا  يا  وت  رب  ياو  متفگ  متـساوخ و  اپب  نم  تفگ ، مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  ياوتف  فـالخب  یئاوتف  هفینح  وبا  و 

جح يارب  هکمب  متفر  هتشذگ 
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دومرف یئاوتف  ترضح  نآ  دیـسرپ و  ار  هلأسم  نیمه  دمآ و  هک  ار  ناوج  نیمه  مدید  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ترـضح  رب  مدش  دراو  و 
نم اریز  متـسه  رتملاع  وا  زا  نم  دنادیمن ، يزیچ  مالّـسلا ) امهیلع  قداصلا   ) دّمحم نب  رفعج  تفگ  ل )  ) هفینح وبأ  وت ، ياوتف  فالخب 

قداص ماما   ) دّـمحم نب  رفعج  و  ما ، هتفرگ  دای  ار  یبلاطم  ما و  هدینـش  ار  یئاهزیچ  ناشیا  ناـبز  زا  ما و  هدـید  ار  یملع  گرزب  نادرم 
.هتفرگ دای  اهباتک  زا  ار  ملع  تسا و  یفحص  مالّسلا ) هیلع 

، دشاب یتباین  هچ  رگا  مورب  هکمب  رگید  لاس  دیاب  متفگ  دوخ  اب  دیوگ : يوار 

200 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

مدش و بایفرش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  و  متفر ، جحب  مدرک و  ادیپ  ات  مدوب  یتباین  جح  يوجتـسج  رد  زور  نامه  زا  و 
.مدیناسر ضرعب  ار  وا  تاملک  اوتف و  هفینح و  وبا  هیضق 

ناردپ فحـص  ما  هدناوخ  اریز  هتفگ  تسار  متـسه  یفحـص  نم  هتفگ  هکنیا  داب ، وا  رب  ادخ  تنعل  دومرف : دومن و  مسبت  ترـضح  نآ 
، دش دنلب  بابلا  ّقد  يادص  هک  تشذگن  یتدم  و  هدوب ، فحص  نیا  دننامه  هک  یئاهفحص  مالّـسلا و  امهیلع  یـسوم  میهاربإ و  دوخ 

.دندوب ترضح  نآ  تمدخ  هباحص  زا  یتعامج  و 

و  ) تسا هفینح  وبأ  دیناسر : ضرعب  تشگزاب و  تفر و  مالغ  برد ، هدـنبوک  تسیک  نیبب  دومرف  دوخ  نامالغ  زا  یکیب  ترـضح  نآ 
: درک ضرع  دومن و  مالس  ترـضح  نآ  رب  دیدرگ و  لخاد  دنداد و  نذا  ار  هفینح  وبا  دیایب ، دیهد  شنذا  دومرف : دبلطیم ) لوخد  نذا 

.منیشنب دیئامرفیم  نذا 

مود هبترم  هفینح  وبا  درک ، وگتفگب  عورش  هباحص  اب  دومرفن و  واب  یهجوت  نکیل  دنداد و  ار  وا  مالس  باوج  ترضح  نآ 
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.تسشن هزاجا  نودب  رمالا  رخآ  و  دومرفن ، واب  یتافتلا  هنوگ  چیه  تحلصمب ) انب   ) ترضح نآ  دیبلط و  نذا  موس  و 

دندومرف دومن و  وا  بناجب  تروص  تسا ، هتسشن  امـش  تمدخ  دنتفگ  هفینح ، وبأ  تفر  اجک  دومرف : وا  نتـسشن  زا  دعب  ترـضح  نآ 
: درکضرع قارع ، لها  هیقف  یئوت 

.ربمغیپ تایاور  نآرق و  ادخ  باتکب  درکضرع  یهدیم ، اوتف  زیچ  هچب  دومرف  یلب ،

: دومرف منادیم ، وکین  یلب  درکـضرع : یهدیم  زیمت  خوسنم  زا  ار  خسان  تسناد و  دیاب  هک  نانچنآ  ینادـیم  ار  نآرق  ماکحا  ایآ  دومرف :
نآرق هک  یناسک  نآ  رگم  یـسک  دنادیمن  یتفگ  هک  ار  هچنآ  وت  رب  ياو  يدرک ) زواجت  دوخ  دـح  زا  و   ) يدومن شناد  ملع و  ياعدا 

ار یفرح  ینعم  نتـسناد  یتح  وت  و  ربمغیپ ، نادنزرف  صاوخ  دزن  رد  رگم  دوشیمن  تفای  ملع  نینچ  نیا  وت  رب  ياو  هدش ، لزان  نانآ  رب 
خوسنم خسان و  یناعم و  لیوأت و  ریـسفت و  منادـیم  متـسه و  ملاع   ) یئوگیم هک  دـشاب  روط  نیا  رگا  يا ، هدربن  ثراب  ربمغیپ ) زا   ) مه

نیمز نآ  رد  دیورب  ینعی   ) َنِینِمآ ًاماَّیَأ  َِیلاَیل َو  اهِیف  اوُریِـس  دیامرفیم : ادـخ  هکنیا  وگب  منیب ، یمن  روط  نآ  ار  وت  نم  هکنیا  اب  ار ) نآرق 
تسا اجک  دیتسه ) نمیا  اهزور و  اهبش و 

201 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

.تسا هنیدم  هکم و  نیب  منامگ  درکضرع : نیمز ؟ نیا 

هار نیب  رد  دوریم و  هکمب  هنیدـم  زا  هلفاق  یهاـگ  هک  تسنمااـن  ردـقچ  دـینادیم  ـالماک  امـش  تفگ  هباحـصب و  درک  ور  ترـضح  نآ 
، دنتـسین نمیا  هار  نیا  زا  مدرم  دنـشکیم و  زین  ار  اهنآ  دوخ  اسب  هچ  دنربیم و  تراغب  ار  ناشیا  لاوما  دنریگیم و  ار  اهنآ  نزهار  نادزد 

دنتفگ همه  تسین ؟ نینچ  نیا  ایآ 
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تکاس دیدرگ و ) هدنمرـش  لجخ و  دوخ  هابتـشا  زا   ) هفینح وبا  هار ، نیا  زا  درادن  یلام  یناج و  نیمأت  سک  چیه  تسا  نینچ  نیا  یلب 
.دش

دهاوخ نمیا  دوش  لخاد  اجنآ  رد  هک  ره  ینعی   ) ًانِمآ َناک  ُهَلَخَد  ْنَم  َو  دـیامرفیم : ادـخ  هکنیا  وگب  هفینح  وبا  يا  دومرف : ترـضح  نآ 
هک ینادـیم  وت  دومرف : ترـضح  نآ  تسا ، مارحلا ) دجـسم  و   ) هبعک درکـضرع  تسا ؟ ناکم  مادـک  تسا ) وا  ظـفاح  ادـخ  اریز  دوب ،

لحم اجنآ  هنوگچ  سپ  تشک ، تخیوآ و  نادب  ار  ریبز  نب  هَّللا  دبع  مارحلا و  دجسم  رد  تخاس  قینجنم  نوعلم )  ) فسوی نب  جاجح 
دشابن نآرق  رد  شمکح  هک  دهد  يور  وت  يارب  یبلطم  هلأسم و  رگا  دومرف : ترضح  نآ  سپس  دیدرگ  تکاس  هفینح  وبا  تسا ، نما 

وبا يا  دومرف : میامنیم ، لـمع  مدوخ  رظن  يأرب و  منکیم و  ساـیق  درک  ضرع  ینکیم  هچ  دـشاب  هدیـسرن  وتب  شمکح  مه  ربمغیپ  زا  و 
يدرک قلخ  شتآ  زا  ارم  نوچ  مرتهب  مدآ  زا  نم  تفگ : درک و  سایق  ادخ  رب  هک  دوب  نوعلم  ناطیش  درک  سایق  هک  یسک  لوا  هفینح 

(. دیوگب هک  تشادن  یباوج  و   ) دنام تکاس  هفینح  وبا  يدیرفآ ، كاخ  زا  ار  مدآ  و 

ینم جورخ  هطـساوب  مدرم  دـیاب  ارچ  سپ  دومرف : لوب ، درکـضرع : تسا ، رتدـیلپ  ینم  لوب و  زا  کیمادـک  وگب  دومرف : ترـضح  نآ 
.دیدرگ تکاس  هفینح  وبا  دنیامنب ، دیابن  لسغ  لوب  يارب  دننک و  لسغ 

ضئاح ناضمر  هام  رد  هک  نانز  ارچ  سپ  دومرف : زامن  درکـضرع : تسا ، لضفا  هزور  زامن و  زا  کیمادـک  وگب  دومرف : ترـضح  نآ 
.دش توهبم  تکاس و  هفینح  وبأ  دنناوخب ، دیابن  ار  اهزامن  ياضق  نکیل  دنریگب و  ار  دوخ  ياه  هزور  ياضق  دیاب  دنوشیم 

ترضح نآ 
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میقع دازآ  نز  کی  يدرم  هکنیا : رد  تسیچ  وت  ياوتف  وگب  دومرف :

202 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

يارب نز  نآ  تفر و  مامحب  درک و  هعقاوم  دوخ  دازآ  نز  اب  حبـص  زاـمن  زا  دـعب  درم  نآ  و  زینک ، زا  رتخد  کـی  زینک و  کـی  دراد و 
رتـخد يور  ار  دوخ  یـسنج ) هزیرغ   ) ترارح ناـمه  اـب  تساـخرب و  ياـج  زا  دـیامن  مهتم  شرهوش  دزن  ار  شرتـخد  دـلو و  ّما  هکنآ 

نز زا  درم  هفطن  تفگن و  دشاب ) هقحاسم  ندوب  یضاران  زا  فشاک  هک   ) يزیچ دوب و  هدیباوخ  رتخد  نآ  و  دومن ، هقحاسم  تخادنا و 
.دیدرگ رتخد  محر  لخاد  دش و  جراخ 

(. مهد اوتف  هک  دسریمن  یئاجب  تسا و  صقان  مرکف  عوضوم  نیا  رد  و   ) منادیمن ار  شباوج  مسق  ادخب  تفگ  هفینح : وبأ 

زین درم  نآ  دازآ  نز  زا  و  دـش ، دـلوتم  اـهنآ  زا  يدـالوا  دومن و  جـیوزت  دوخ  مـالغب  ار  دوخ  زینک  يدرم  رگا  هفینح ؟ وبأ  يا  دوـمرف :
زا کیمادک  مینادیمن  ام  دندرم و  دش و  بارخ  نز  نآ  دلو و  ّما  الوم و  رس  رب  يراوید  یتدم  دنچ  زا  سپ  و  دیدرگ ، دلوتم  يدنزرف 

منادـیمن يزیچ  موش  تیادـف  تفگ : تسیچ ) هلأسم  نیا  رد  وت  ياوتف  و   ) درک دـیاب  هچ  كولمم ، يرگید  تسکلام و  دـنزرف  ود  نیا 
«. 1  » میوگب باوج  هک 

لهج و دوش و  یم  هتخیر  شیوربآ  دنیب و  یم  همطل  شتـسایر  دنک  ادیپ  همادا  باوج  لاؤس و  هنوگ  نیا  رگا  دـید   ) هفینح وبأ  سپس 
دننکیم نامگ  هفوک  مدرم  زا  یـضعب  هَّللا  کحلـصا  تفگ : درک و ) ثحبم  طلخ  تهج  نیدـب  ددرگیم ، حـضاو  همه  رب  شیداوس  یب 

وبا شدارم   ) نالف زا  دنیوجب  يرازیب  تئارب و  هک  ار  ناشیا  دینکیم  رمأ  امش 
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(: تسا نامثع  شدارم   ) نالف و  تسا ) رمع  شدارم   ) نالف و  تسا ) رکب 

گرزب ار  اـفلخ  لـمع  نآ ) فارطا  و   ) هفوک مدرم  هَّللا  کحلـصأ  درکـضرع : هدوبن ؟ یعوضوم  نینچ  هفینح  وـبأ  وـت  رب  ياو  دوـمرف :
( دنا هدرک  تفالخ  بصغ  هک   ) دننادیم

______________________________

: قبط تخادنا  هعرق  دیاب  هثداح  نیا  عوقو  تروص  رد  ( 1)

لکشم رمأ  لکل  هعرقلا 

: هک دیامنیم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  لقن  یفاک  رد  هک  نانچ  ، 

ّرحلا وهف  هعرقلا  هتباصأ  نمف  امهنیب  عرقی 

مه و  وا ، مالغ  يرگید  نآ  یلوم و  تسا و  دازآ  درک  تباصا  اهنآ  زا  کی  ره  مانب  هعرق  و  تخادنا ، دـیاب  هعرق  دـنزرف  ود  نیا  نیب  ، 
.ددرگیم هدوجوم  لاوما  هیلک  بحاص 

203 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

رد درکـضرع  دننکیمن ، ارم  تعاطا  دومرف : دنیوگن  تشز  نانخـس  افلخب  هک  دیـسیونب  اهنآب  درکـضرع  منک ، هچ  نم  یئوگیم  دومرف :
وت بیرف  هک   ) متسین نادان  لهاج و  هک  نم  دومرف : دنیامنیم ، تعاطا  مشاب  نم  همان  هدنرب  دصاق و  دیشاب و  امش  هدنسیون  هک  یتروص 

درکـضرع تسا ، ردـقچ  وت  نم و  نیب  هلـصاف  دومرف : رایـسب ، تفگ  هفوک ، ات  اجنیا  زا  تستفاـسم  ردـقچ  وگب  مروخب ) ار  وت  لاـثما  و 
رخآ ات  مدادن  نذا  ار  وت  نم  یتفرگ و  نتـسشن  نذا  هبترم  هس  نم ، لزنم  رد  يدش  لخاد  هک  یماگنه  وت  دومرف ، تسا ، هلـصاف  كدنا 

( هنیدم  ) اجنیا رد  نم  هکنیا  اب  دـنیامنیم  ارم  تعاطا  هفوک  مدرم  هنوگچ  سپ  يدومن ، نم  اب  تفلاخم  یتسـشن و  نم  نذا  نودـب  رمالا 
.هفوک رد  اهنآ  متسه و 

نوریب ترضح  نآ  تمدخ  زا  یتدم  كدنا  زا  سپ  دنکفا و  ریزب  رـس  دیدرگ و ) هدنمرـش  لجخ و  دوخ  فرح  لمع و  زا   ) هفینح وبا 
( مالّسلا هیلع  قداص  ترضح   ) تفگیم تفر و 
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.ما هتفاین  شدننامه  ملع  رد  اریسک  تسا و  مدرم  نیرتدنمشناد  ملاع و 

وبا يا  دومرف : دـیئامرفب  ار  لوا  بلطم  ود  نآ  باوج  موش  تیادـف  درکـضرع : دوب ) سلجم  راـضح  زا  یکی  هک   ) یمرـضح رکب  وـبا 
زا نمیا  دـشاب  عیطم  دورب و  شدزن  سک  ره  هک   ) تیب لها  ام  مئاق  يوسب  مدرم  دـنورب  ینعی  َنِینِمآ ، ًاـماَّیَأ  َِیلاـَیل َو  اـهِیف  اوُریِـس  رکب :

(. دوب دهاوخ  یهارمگ 

يراوخ تلذ و  زا   ) تسا نمیا  دشاب  وا  ناوریپ  کلـس  رد  دنک و  تعیب  وا  اب  سک  ره  ینعی  ًانِمآ ، َناک  ُهَلَخَد  ْنَم  َو  دیامرفیم : هکنیا  و 
( ترخآ ایند و  یتخب  هریت  و 

دننادیمن ار  يزیچ  لقع  نتشاد  اب  مدرم  هکنآ  تلع  مود  داتشه و  باب 

نتشاد اب  مدرم  ارچ  مالّسلا : هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضحب  مدرکـضرع  تفگ  هک  ییحی  نب  رمعم  زا  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 1
یلاعت كرابت و  يادخ  دومرف : میلعت ) لیـصحت و  زا  دعب  رگم  دـننادیمن  ار  يزیچ  و   ) دنتـسین ملاع  نکیل  دـنمهف و  یم  يرطف )  ) لقع

گرم رکذتم  هشیمه  ات   ) داد رارق  شمشچ  لباقم  ار  وا  گرم  دیرفآ  ار  رشبلا  وبا  مدآ  هک  یتقو 
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شیوزرآ ماگنه  نآ  رد  هک  دز  رس  وا  زا  یئالوا  كرت  هک  ینامز  ات  تشاد  ررقم  شرس  تشپ  ار  شیوزرآ  و  دشاب ) ترخآ  هجوتم  و 
مدرم هک  تسا  تهج  نیا  زا  تفرگ و  رارق  رـس  تشپ  شگرم  و  دیدرگ ) قیاقح  كاردا  زا  رتاس  باجح و  و   ) دـمآ شمـشچ  لباقم 

.دننادیمن ار  يزیچ  نکیل  دنمهفیم و  دنراد و  يرطف )  ) لقع

ار ناقمحا  يزور  هداد  تعسو  دنوادخ  هکنآ  تلع  موس  داتشه و  باب 

هداد تعـسو  تاقوا ) بلاغ  رد   ) دنوادخ هکنآ  تلع  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدـح  - 1
بحاص ار  دوخ  هک  یناسک  نآ   ) القع دـنریگب  تربع  هک  تسنآ  دـسریم ) اهنآب  تمحز  یکدـنا  اب  یتحارب و  هک   ) ار ناقمحا  يزور 

تسین ریوزت  ریبدت و  هلیح و  لقعب و  بسک  یجاور  قزر و  تعسو  هک  دننادب  و  دننادیم ) ریبدت  لقع و 

تهج نودب  دوش  یم  لاحشوخ  یهاگ  و  ددرگیم ، نوزحم  یهاگ  تلع  نودب  ناسنا  هکنآ  تلع  مراهچ  داتشه و  باب 

نوزحم تاقوا  یضعب  رد  ارچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضحب  مدرک  ضرع  تفگ  هک  نمحرلا  دبع  زا  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 1
دنسروخ و هک  دوش  یم  اسب  هچ  و  دنـشاب ، هدیدرگ  نآ  بجوم  ملاوما  نادنزرف و  لها و  ای  دشاب و  هتـشاد  یببـس  هکنآ  نودب  موشیم 

.دوشب نآ  تلع  ببس و  يزیچ  هکنآ  نودب  مدرگیم  لاحشوخ 

و دوش ، یم  لاحـشوخ  ددرگ  کیدزن  واب  کلم  نآ  تقو  ره  تسوا ، هارمه  یناطیـش  یکلم و  هکنآ  رگم  تسین  یـسک  چـیه  دومرف :
هکلب يا  هدرک  نامگ  وت  هک  تسین  نانچ  سپ   ) ددرگ مومهم  نوزحم و  دـیامن ) هسوسو  ار  وا  و   ) دوش کـیدزن  واـب  ناطیـش  هاـگ  ره 

(. تسیناطیش سواسو  زا  هودنا  نزح و 
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، ٌمِیلَع ٌعِـساو  ُهَّللا  اًلْـضَف َو  ُْهنِم َو  ًهَرِفْغَم  ْمُکُدـِعَی  ُهَّللا  ِءاـشْحَْفلِاب َو  ْمُکُُرمْأَـی  َْرقَْفلا َو  ُمُکُدـِعَی  ُناـْطیَّشلا  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  تسنیا  و 
ببـس نیاب  و   ) دنـسپان تشز و  ياهراکب  ار  امـش  درادیماو  يرادان و  رقف و  زا  دناسرتیم  ار  امـش  دوش و ) یم  کیدزن  امـشب   ) ناطیش

شزرمآ و هدـعو  امـشب  ناـسحا ) یبوـخ و  ریخب و  تبغر  يارب   ) دـنوادخ نـکیل  و  دروآ ) یم  مـهارف  ار  امـش  هودـنا  نزح و  بابـسا 
دهدیم و هعسوت  امش  يایند  رد  هک  تسا  دنوادخ  و  دهدیم ، ناسحا 
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اب تفگ  هک  ریصب  وبأ  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 2 دنادیم ) وکین  شلاحب  تبسن  ار  یسک  ره  حالص  و   ) تسا اناد  امش  روما  همهب 
رد موشیم و  مومهم  نوزحم و  هاگ  موش : تیادـف  مدرکـضرع  مالّـسلا و  هیلع  قداـص  ترـضح  رب  مدـش  دراو  دوخ  ناتـسود  زا  یکی 

امشب هک  یلاحـشوخ  هودنا و  نزح و  نیا  دومرف : منیب  یمن  نآ  يارب  یببـس  تلع و  مدرگیم و  لاحـشوخ  دنـسروخ و  تاقوا  یـضعب 
امـش یلاحـشوخ  هک   ) دنکیم تباصا  زین  امـشب  میدش  لاحـشوخ  ای  نوزحم و  همئا )  ) ام هاگ  ره  اریز  .تسا  ام  هطـساوب  دـهدیم  يور 

، هدیرفآ تنیط  کی  زا  دوخ و  رون  زا  دنوادخ  ار  امش  ام و  اریز  تسا ) ام  نزح  ببسب  امش  نزح  تسا و  ام  ندش  لاحـشوخ  هطـساوب 
ناتنانمـشد تنیط  اب  دوب و  هدـش  هتـشاذگاو  دوخ  لاـحب  امـش  تنیط  رگا  هدـش و  جوزمم  ناتنانمـشد  تنیط  اـب  امـش  تنیط  هکنآ  زج 

(. هدوب نیا  تمکح  ياضتقم  نکیل  و   ) دیدشیمن یهانگ  بکترم  هاگ  چیه  دیدوب و  يواسم  ام  اب  دوب  هدیدرگن  جوزمم 

( تمایق رد  میوش  قحلم  امـشب  هک   ) ددرگیمرب دوخ  لصاب  نایعیـش )  ) ام رون  تنیط و  ایآ  موش  تیادـف  مدرکـضرع : دـیوگ  ریـصب  وبا 
تیادف متفگ  ادج ، ای  تسا  لصتم  واب  دش  علاط  دیـشروخ  هک  یماگنه  دیـشروخ  رون  عاعـش و  ریـصب  وبأ  يا  مسق ، ادخب  یلب  دومرف :

، دوش یم  واب  لصتم  زاـب  زور  ناـمه  دومن  عولط  حبـص  درک و  بورغ  هک  یتقو  دومرف : دیـشروخ ، زا  تسا  ادـج  رون  عاعـش و  مدرگ 
.تسا نینچ  یلب  متفگ 

امب قحلم  نایعیـش  امـش  مسق  ادخب  دـنیامنیم ، تشگزاب  ادـخ  يوسب  دـنا و  هدـش  هدـیرفآ  ادـخ  رون  زا  ام  نایعیـش  مسق  ادـخب  دومرف :
ام و  تمایق ، رد  دش  دیهاوخ 
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پچ فرط  رد  تشهب و  امش  زا  کی  ره  تسار  تمـس  رد  و  ددرگیم ، لوبق  دیئامنیم و  تعافـش  زین  امـش  دوش و  یم  لوبق  مینکیم و 
دیئامنیم تشهب  لخاد  دینکیم و  تعافش  دنا ) هدیسرن  ندرک  تعافش  هجردب  هک  نینمؤم  زا   ) ار دوخ  ناتـسود  و  دریگیم ، رارق  منهج 

.تخادنا دیهاوخ  منهجب  ار  دوخ  ینید )  ) نانمشد و 

ومعب و ای  ردپب و  هیبش  ناسنا  هکنآ  تلع  دیآ و  یم  شرطاخب  ای  دنکیم و  شومارف  ار  يزیچ  ناسنا  هکنآ  تلع  مجنپ  داتشه و  باب 
دوش یم  دوخ  یئادب  ای 

ای ردپب و  هیبش  يدنزرف  تسیچ  تلع  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  مدیسرپ  تفگ  هک  ریـصب  وبا  زا  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 1
: دومرف دوش ، یم  دوخ  یئاد  ای  ومع و 

دنزرف نز : هفطن  رب  دـش  بلاـغ  درم  هفطن  هفطن ) داـقعنا  عقوم   ) رگا و  تسا ، درز  قـیقر و  نز  هفطن  تسا و  ظـیلغ  دیفـس و  درم  هفطن 
.دوش یم  دوخ  یئادب  ای ) ردامب و   ) هیبش دنزرف  درم : هفطن  رب  دنک  هبلغ  نز  هفطن  رگا  و  ددرگیم ، دوخ  يومع  ای  ردپب و  هیبش 

ای ردپب و  هیبش  دنزرف  هک  تسا  هنوگچ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضحب  مدرکـضرع  تفگیم  هک  نانـس  نب  هَّللا  دبع  زا  ارم  داد  ربخ  - 2
هفطن رگا  و  دوش ، یم  دوخ  يومع  ای  ردـپب و  هیبش  دـنزرف  دـش  لازنا  نز  هفطن  زا  رتدوز  درم  هفطن  رگا  دومرف  دوش ، یم  دوخ  يومع 

«. 1  » ددرگیم دوخ  یئاد  ای  ردامب و  هیبش  دنزرف  درم  هفطن  رب  تفرگ  تقبس  نز 

______________________________

اهنآ بیکرت  رثا  رد  هک  نز  رد  لووا »  » مانب هّداـم  لولـس  و  درم ، رد  دـیئوزوتامرپسا »  » ماـنب رن  لولـس  عاـمتجا  زا  تستراـبع  هفطن  ( 1)
دعب لولـس ، ودب  لولـس  کی  نیا  ومن  دشر و  رثا  رد  دعب  دیآ ، یم  دوجوب  يدیدج  لولـس  دنکیم و  يروراب  رن  لولـس  زا  هدام  لولس 

نیمه لولس  تشهب  دعب  لولس ، راهچب 
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دنچ عامتجا  زا  و  هریغ ، یفورـضغ و  تفاب  ناوختـسا ، تفاب  یتسوپ ، تفاب  لثم  دـیآ  دوجوب  هفلتخم  ياـهتفاب  اـت  دوش  یم  داـیز  روط 
دحاو هک  تسیئاهنژ  ياراد  یتفاب  ره  دنروآ و  یم  دوجوب  ار  لماک  ندب  کی  هفلتخم  ءاضعا  عمجت  دـیآ و  یم  دوجوب  وضعکی  تفاب 

زا رگا  هک  دـهدیم  رییغت  ار  حراوج  ءاضعا و  قورع و  مامت  هک  دراد  رثؤم  شقن  ناـنچ  مزمرک  کـی  و  رداـم ، ردـپ و  زا  تسا  مزمرک 
.دوش یم  رتخد  دنزرف  دشاب  رتدایز  نز  زا  رگا  دوش و  یم  رسپ  دنزرف  دشاب  رتشیب  درم 

هک کیدزن  ماوقا  هصالخ  گرزب ، رداـم  گرزب و  ردـپ  اـی  هلاـخ ، یئاد و  اـی  همع ، ومع و  اـی  و  رداـم ، اـی  ردـپب و  دـنزرف  تهابـش  و 
نوناق قبط  كدوک  دـب  بوخ و  قالخا  تافـص و  دـصرد  هاـجنپ  اـبیرقت  و  تسا ، نژب  طوبرم  دنتـسه  نوخ  مین  یکـشزپ  حالطـصاب 

.دربیم ثرا  نژ  يارجم  زا  ردام  ای  ردپ و  زا  ثراوت 

هطـساوب دراد  تشگنا  راهچ  ای  تشگنا و  شـش  الثم  دنتـسه  هقلخلا  صقان  ای  دـنراد و  یلـصا  تقلخ  زا  هفاضا  یـضعب  هکنآ  تلع  و 
.دننکب دنناوتیمن  قیقحتلا  یلع  ار  نآ  عفر  نادنمشناد ) زا  یکی  لوقب   ) تسا و محر  رد  تلع  تسا و  اهنژ  فارحنا 

تـسین ناسنا  صوصخم  نیا  و  ردان ، ذاش و  رگم  درادـن  یتباث  نوناـق  نآ  تسا و  شهج  رثا  رد  دـنوشیم  رهد  هغباـن  اهیـضعب  هکنیا  و 
.دوش یم  ادیپ  هغبان  دیآ و  یم  دیدپ  هنوگچ  شهج  هک  دنا  هدیمهفن  نادنمشناد  زونه  هدش و  هدید  مه  تاتابن  تاناویح و  رد  هکلب 

عطق یلکب  اهنآ  لسن  دنوشن و  ادیپ  فرحنم  نادنزرف  هک  تسنآ  يارب  دنهدن  یلکلا  راوخبارشب و  رتخد  هدومرف : مالـسا  هکنآ  تلع  و 
ینید یقالخا و  فارحناب  هدولآ  عامتجا  و  ددرگ ،
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.دندرگن

207 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دبع دومرف ، لالجإ  لوزن  هنیدمب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ینامز  تفگ  هک  کلام  نب  سنا  زا  ار ...  ام  درک  ثیدـح  - 3
.دینش ار  ترضح  نآ  دورو  هک  دوب  لوغشم  ندرک  تعارزب  هنیدم  يارحص  رد  مالس  نب  هَّللا 

ربمغیپ رگم  دنادیمن  ار  نآ  باوج  مسرپیم و  امش  زا  زیچ  هس  تفگ  دیدرگ و  بایفرش  ترضح  نآ  تمدخ  تشادرب و  راک  زا  تسد 
و تسیچ ، تمایق  يادتبا  تمالع  دیئوگب : دیتسه ) دوعوم  قح و  رب  ربمغیپ  هک  منادیم  دـیتفگ  باوج  امـش  رگا  و   ) ربمغیپ یـصو  ای  و 

.ددرگیم دوخ  ردام  ای  ردپب و  هیبش  دنزرف  هک  دوش  یم  هنوگچ  و  تسیچ ، تشهب  لها  ياذغ  نیلوا 

تفگ هَّللا  دبع  اهنآ ، زا  داد  ربخ  نمب  لیئربج  یئایب  وت  هک  ینآ  زا  شیپ  دومرف :

208 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

باذـع و وا  هلیـسوب  اریز   ) هکئالم نایم  رد  تسا  دوهی  تخـسرس  نمـشد  هناـگی  لـیئربج  درکـضرع  یلب ، دومرف : داد ، ربخ  لـیئربج 
(. هدش لزان  لیئارسا  ینب  رب  گنج  یتخس و  گرم و 

هک دوهی  هفئاطب   ) ربمغیپ يا  وگب  ِهَّللا ، ِنْذِِإب  َِکْبلَق  یلَع  َُهلََّزن  ُهَّنِإَف  َلیِْربِِجل  اوُدَـع  َناک  ْنَم  ُْلق  دومرف : توـالت  ار  هیآ  نیا  ترـضح  نآ 
شماقم هکلب  تسین  نمـشد  یـسک  اب  لیئربج   ) اریز تسلطاب ) رب   ) دـشاب نمـشد  لیئربج  اب  هک  ره  دـننکیم ) ینمـشد  راهظا  لـیئربجب 

.دناسریم وت  كاپ )  ) بلقب ار  نآرق  ادخ  نامرفب  ناربمغیپ و ) هب  تسا  یهلا  یحو  لماح  هک  يدحب  تسا  یلاع  خماش و 

.تسیهام رگج  تشهب  لها  ياذغ  نیلوأ  برغم و  ات  قرشم  زا  ار  مدرم  دریگیم  ارف  هک  تسا  یشتآ  تمایق  زور  يادتبا  تمالع  اما  و 

تقبس درم  هفطن  هاگ  ره  و 

همحرلا هیلع  قودص  عیارشلا  للع  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 267 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوش یم  ردامب  هیبش  دنزرف  درم  هفطن  رب  لازنا  رد  تفرگ  تقبس  نز  هفطن  رگا  و  دوش ، یم  ردپب  هیبش  دنزرف  نز  هفطن  رب  تفرگ 

سپـس و  هَّللا ، الإ  هلإ  ـال  نأ  دهـشأ  تفگ : و  دروآ ، مالـسا  یفاـک ) یفاـش و  باوج  ناـیب و  نیا  ندینـش  زا  سپ   ) مالـس نب  هَّللا  دـبع 
رایـسب دـنرادن و  رما  کی  رد  تماقتـسا  رارقتـسا و  و   ) دنتـسه يریحتم  توهبم و  ینامدرم  دوهی  موق  هَّللا  لوسر  اـی  تشاد : ضورعم 

.دننزیم ناتهب  نمب  ینک  لاؤس  ناشیا  زا  ارم  لاوحا  هک  ینآ  زا  شیپ  ما  هدش  ناملسم  هک  دننادب  رگا  و  دندنب ) یم  ارتفا  دنجوجل و 

هنوگچ نایدوهی  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندمآ ، ترـضح  نآ  تمدخ  نایدوهی  زا  یعمج  هک  تشذگن  یتدـم 
.تسا ام  گرزب  رسپ  ام و  گرزب  تسا و  ام  نیرتهب  رسپ  ام و  نیرتهب  تسا و  يدرم  وکین  دنتفگ  مالس ، نب  هَّللا  دبع  تسیدرم 

دندوب وگتفگ  نیا  رد   ) و ندش ، ناملسم  زا  دیامن  ظفح  ار  وا  دنوادخ  دنتفگ  هدش ، ناملسم  هَّللا  دبع  هک  دینادیم  دومرف : ترضح  نآ 
هَّللا دبع  ندروآ  مالسا  زا  نایدوهی  هَّللا ، لوسر  ادمحم  ّنأ  دهشأ  هَّللا و  الإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  تفگ  دش و  دراو  مالـس  نب  هَّللا  دبع  هک )

نیرتسپ رتدب و  رسپ  تسا و  ام  نیرتسپ  رتدب و  هَّللا  دبع  دنتفگ  دندش و ) مشخ  رد  تحاران و  تخس 

209 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

.مدوب فوخ  رد  نایدوهی  نخس  عون  نیا  زا  نم  تفگ  هَّللا  دبع  دنتفر ، ترضح  نآ  تمدخ  زا  و  تسا ، ام 

: دومرفیم هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  ارم ...  دندرک  ثیدح  - 4

رگا دنمطالت و  رد  نز  محر  رد  نز  درم و  هفطن 
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يومعب هیبش  دنزرف  دشاب  رتشیب  درم  هفطن  نژ )  ) رگا و  ددرگیم ، دوخ  یئاد  هیبش  دنزرف  دشاب  درم  هفطن  نژ )  ) زا رتشیب  نز  هفطن  نژ ) )
و دهاوخب ، ادخ  زا  زور  لهچ  نیا  رد  دهاوخب  رتخد  ای  رـسپ  هک  ره  تسلیدبت و  رییغت و  لاح  رد  زور  لهچ  ات  هفطن  و  دوش ، یم  دوخ 
ای دشاب  رـسپ  ایادخ  دیوگ  کلم  نآ  لفط و  يدـنب  تروص  يارب  دتـسرفیم  ار  محر  رب  لکوم  کلم  دـنوادخ  زور  لهچ  نیا  زا  سپ 

دنمتداعـس ای  دشاب  یقـش  ایادخ  دیوگ  سپـس  دـسیونب و  کلم  نآ  دـهاوخب و  هک  ار  هچنآ  دـیامرف  یحو  واب  ناحبـس  يادـخ  رتخد ،
راب دـسیونب و  کلم  نآ  و  هدرک ) لوبق  رذ  ملاع  رد  صخـش  هک  هچنآ  قبط   ) دـهاوخب دوخ  هچ  ره  واـب  دـیامرف  یحو  یلاـعت  يادـخ 
لفط نآب  ایند  رد  هک  هچ  ره  اب  کلم  نآ  دیامرف و  مولعم  وا  رب  راگدرورپ  دشاب  ردقچ  شرمع  تدم  يزور و  ایادخ  دنکضرع  رگید 

.دسیونب شیناشیپ  رد  دنکیم  تباصا 

ره اهَأَْربَن ، ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  ِضْرَْألا َو ال  ِیف  ٍهَبیِصُم  ْنِم  َباصَأ  ام  دیامرفیم : هک  تسا  نیمه  هفیرش  هیآ  ینعم  و 
هودـنا و نزح و  يراـمیب و  دـننام   ) ناـتدوخ سفن  رد  اـی  و  متـس ) رقف و  تاـتابن و  تفآ  یطحق و  زا   ) نیمز رد  هک  یتبیـصم  جـنر و 

.مینک قلخ  ار  اهنآ  هکنآ  زا  شیپ  ظوفحم  حول  رد  هدش  هتشون  اهنآ  همه  دسرب  دنک و  تباصا  امشب  تشحو )

ای درکضرع : دمآ و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  یبن  تمدخ  يدوهی  يدرم  يزور  تفگ  هک  نابوث  زا  ارم ...  درک  ثیدح  - 5
مسرپیم امش  زا  مراد  لاؤس  دنچ  دّمحم 
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یمانب ار  وا  تفگ  تنوشخ ) تلاحب  يدوهی  درم   ) هَّللا لوسر  ای  وگب : متفگ  مدز و  واب  ار  دوخ  ياپ  دـیوگ  نابوث  وگب  ار  اـهنآ  باوج 
ُضْرَْألا ُلَّدَُبت  َمْوَی  دیامرفیم : ادخ  امـش ) لوقب   ) هکنیا دیناسر  ضرعب  ترـضح و  نآب  درک  ور  سپـس  میوگیم ، دـنا  هدـیمان  شلها  هک 

ِضْرَْألا َْریَغ 

210 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

رد مدرم  زور  نآ  سپ  رگید ، ياهنامـسآ  نیمزب و  دش  دـنهاوخ  لیدـبت  اهنامـسآ  نیمز و  نیا  هک  دـمآ  دـهاوخ  يزور  ُتاوامَّسلا ، َو 
.دوب دنهاوخ  اجک 

، دندش تشهب  لخاد  هک  یماگنه  تسیچ  تشهب  ياذغ  نیلوأ  تفگ : دنتـسه ، تملظ  یکیرات و  رد  دـنا  هدیـسرن  رـشحمب  ات  دومرف :
ار يزیچ  وت  زا  مسرپن  ایآ  یتفگ ، تسار  درکضرع  لیبسلس ، رهن  بآ  دومرف : دنماشآ ، یم  هچ  نآ  زا  دعب  تفگ  یهام ، رگج  دومرف :

.ردام ردپب و  دنزرف  تهابش  درکضرع  وت ، لاؤس  نآ  تسیچ  دومرف  ترضح  نآ  ربمغیپ ، رگم  ار  نآ  دنادیمن  هک 

دوش یم  رسپ  دنزرف  دوش  بلاغ  نز  ینم  رب  درم  ینم  هاگ  ره  تسگنر و  درز  قیقر و  نز  ینم  تسا و  ظیلغ  دیفس و  درم  ینم  دومرف :
درم هفطن  رب  دـنک  هبلغ  نز  هفطن  رگا  و  ددرگیم ، دوخ  ردـپب  هیبش  لفط  درم  هفطن  هبلغ  هطـساوب  دـنوادخ و  تیـشم ) هدارا و  و   ) نذاـب

.ددرگیم هیبش  ردامب  لفط  هک  تسا  هبلغ  نیمه  ببسب  دوش و  یم  رتخد  دنوادخ  نذاب  لفط 

نم زا  هک  ار  هچنآ  تسوا  تردـق  هضبق  رد  نم  ناـج  هک  یئادـخ  نآ  قحب  دومرف : دوخ ) توبن  تاـبثا  يارب   ) ترـضح نآ  سپـس  و 
.مدوب هتسشن  هک  ناکم  نیمه  رد  داد  ربخ  نآب  ارم  لج  زع و  يادخ  هکنآ  ات  متسنادیمن  يدیسرپ 

یقت دّمحم  ماما  ترضح  زا  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 6
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: دومرفیم هک  مالّسلا  هیلع 

دندش و مارحلا  دجسم  دراو  هنع ) هللا  یـضر   ) ناملـس بانج  مالّـسلا و  امهیلع  نسح  ماما  ترـضح  اب  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يزور 
باوج ندینش  زا  سپ  درک و  مالس  ترـضح  نآ  رب  دیدرگ و  لخاد  سابل  وکین  تئیه و  شوخ  يدرم  هک  تشذگن  یتدم  دنتـسشن ،

رب  ) هک منادیم  یتفگ  ارم  باوج  رگا  مسرپ  یم  امش  زا  بلطم  هس  نینمؤملا  ریما  ای  درکـضرع : تسـشن و  بدا  لامک  اب  شتمدخ  رد 
هک ار  هچنآ  دسرب  ناشیاب  دنا و  هدرک  امش  نامرف  زا  یچیپرـس  دنا و  هدومن  زواجت  امـش  زا  مدرم  يربمغیپ و ) یـصو  هفیلخ و  یقح و 

یتـفگن باوج  رگا  و  دوب ، دـنهاوخن  باذـع ) يراوـخ و  زا   ) نمیا ترخآ  اـیند و  رد  و  دـنوادخ ) نذاـب   ) منکیم مکح  ناـشیا  رب  نم 
یتسه و يواسم  مدرم  اب  یتسین و ) ربمغیپ  نیشناج   ) هک منادیم 

211 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

.تسین اهنآ  رب  یتلیضف  ار  امش 

اجک وا  حور  دـباوخب  یـصخش  هاـگ  ره  نمب  دـیهد  ربـخ  درکـضرع  هدیـسر ، ترطاـخب  هک  ار  هچنآ  نک  لاؤس  دومرف : ترـضح  نآ 
هک دوش  یم  هنوگچ  و  ار ، نآ  دـنکیم  شومارف  ای  ار و  یبلطم  دوش  یم  رکذـتم  يدرم  تاـقوا  یـضعب  رد  هک  تسا  هنوگچ  و  دوریم ،

.ددرگیم دوخ  یئاد  ای  ومعب و  هیبش  لفط 

.وگب ار  وا  باوج  دومرف  مالّسلا و  هیلع  نسح  ماما  ترضح  دوخ  دنزرفب  دومن  هجوت  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 

تسا و دابب  قلعتم  ناسنا  یناویح )  ) حور نادب  دوریم : اجک  وا  حور  تفر  باوخب  یصخش  رگا  يدیـسرپ  هکنیا  دومرف : ترـضح  نآ 
رگا و  باوخ ، زا  دوش  رادیب  هک  دنک  تکرح  حور  بحاص  هک  یتقو  ات  تسا  قلعم  اوه  رد  ناسنا  حور  سپ  دراد ، اوهب  قلعت  داب 
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ندب رد  ددرگرب و  حور  سپ  ار  اوه  داب  دـیامن  بذـج  ار و  داب  دـنک  بذـج  حور  ددرگرب ، شبحاصب  هک  دـهد  نذا  حورب  دـنوادخ 
ار و حور  داب  دیامن  بذج  ار و  داب  اوه  دنک  بذـج  ددرگرب  شبحاصب  هک  حورب  دـهدن  نذا  دـنوادخ  رگا  و  دوش ، نکاس  شبحاص 

«. 1  » ار وا  دیامرف  هدنز  دنوادخ  هک  یتقو  ات  دریمب ) شبحاص  و   ) ددرگنرب شبحاصب 

بلق نادب  هتشاد  رطاخ  رد  هک  ار  یبلطم  دیامنیم  شومارف  ای  هدومن و  شومارف  هک  ار  یبلطم  دیآ  یم  درم  دایب  هنوگچ  یتفگ  هکنیا  و 
هک  ) یمامت ماـت و  تاولـص  وا  لآ  دـمحم و  رب  دتـسرفب  تاولـص  رگا  تسیا و  هدرپ  هقح  نآ  يورب  هتفرگ و  رارق  يا  هقح  رد  ناـسنا 

دیوگب

مهجرف لجع  دّمحم و  لآ  دّمحم و  یلع  لص  مهللأ 

ار هچنآ  دیآ  یم  شدایب  ددرگیم و  نشور  شبلق  دوش و  یم  هتشادرب  هدرپ  ( 

______________________________

.درادن ار  ندش  رادیب  دیما  رگید  دیباوخ  هک  بش  نمؤم  دنا : هدومرف  هک  تسا  تلع  نیمه  يارب  ( 1)

دریمب رگا  اریز  دشابن ، شرس  ریز  وا  همان  تیـصو  دباوخب و  هک  یـسک  تسین  ام  هعیـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا  هدومرف  و 
هدرم و تیصو  نودب 

« هیلهاجلا هتیم  تام  هیصو  الب  تام  نم  »

.تسجراخ مالسا  زا  ینعی  هدرم ، تیلهاج  نامز  نامدرم  دننامه  دریمب  تیصو  نودب  هک  ره 

212 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دیوگب هک   ) دتسرفب صقان  تاولص  ای  دتسرفن و  تاولص  رگا  و  هدومن ، شومارف  هک 

ملس هیلع و  هَّللا  یلص  ای  و  دّمحم ، یلع  لص  مهللا 

ددرگ و وـحم  هتـشاد  رطاـخب  هک  ار  هچنآ  دریگ و  تملظ  شبلق  دوـش و  رتـمکحم  هکلب  دوـشن  هتـشادرب  هدرپ  نآ  دـیوگن ) ار  لآ  و  ، 
«. 1  » دنک شومارف 

لفط هک  دوش  یم  هنوگچ  یتفگ : هکنیا  و 
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بارطضا دنـشاب و  مارآ  نکاس و  شبلق  قورع و  دیامن و  عامج  دوخ  لها  اب  يدرم  هاگ  ره  نادب  ددرگیم ، دوخ  یئاد  ای  ومعب و  هیبش 
( نز اـی  و   ) درم بلق  ندـب و  رگا  و  دـش ، دـهاوخ  رداـم  اـی  ردـپب و  هیبش  دـنزرف  دریگ و  رارق  محر  طـسو  رد  هفطن  دـشابن  شندـب  رد 

دوش برطضم  محر  نایم  رد  هفطن  دشاب  برطضم 

______________________________

دنتـسه مدرم  برق  ببـس  دّمحم  لآ  دّمحم و  نوچ  هک  تسنآ  هدش  شومارف  بلطم  ندمآ  رطاخب  يارب  نداتـسرف  تاولـص  ریثأت  ( 1)
.لئاضف بسک  مولع و  هضافإ  يارب  ار  مدرم  سوفن  دنیامنیم  دعتسم  دنشابیم و  ضایف  ءدبم  زا  ضیف  هطساو  دنوادخب و 

اوُدَجََول ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـسا  َهَّللا َو  اوُرَفْغَتْـساَف  َكُؤاج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  هیآ : قبط  ار  بلطم  نیا  دیامرفیم  دـییات  نآرق  و 
.ًامیِحَر ًاباَّوَت  َهَّللا 

هتبلا ینک  ترفغم  بلط  ناشیا  يارب  هک  دننک  عوجر  ربمغیپ  يا  وتب  دنوش و  نامیشپ  دنا  هدرک  متـس  ملظ و  دوخ  رب  هک  یئاهنآ  رگا  و 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  نینزان  دوجو  هک  دراد  تلالد  هحارـصلاب  هیآ  نیا  هک  تفای ، دـنهاوخ  نابرهم  هدنـشخب و  ار  دـنوادخ 

دننامه مه  نانآ  سپ  دحاو  رون  انلک  تیاور : هلهابم و  هیآ  قبط  دنربمغیپ  سفن  مالّسلا  مهیلع  همئا  و  تسا ، رثؤم  هبوت  یلوبق  رد  مّلس 
.تفگ دیاب  مه  دّمحم  لآ  تهج و  نیدب  دنشابیم  رثؤم  ترضح  نآ 

نداتـسرف دوش و  یم  هدیـشک  بلق  يور  يا  هدرپ  یئوگ  سپ  دوش  یم  ادـخ  زا  يرود  بجوم  نتـشاد  یئایند  روماـب  لاغتـشا  نوچ  و 
و دـیآ ، یم  ناسنا  دایب  مشـش  سح  قیرط  زا  هتفر  رطاخ  زا  بلطم  دوش و  یم  ینارون  بلق  ددرگیم و  تقیقح  فشک  ببـس  تاولص 

زونه نوچ  ار  مشش  سح 
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كرد ام  زونه  هک  یـسح  ینعی  دنا  هداهن  مان  رعـشی  ّسح ال  ار  نآ  اذل  تسا  اجک  زا  نآ  أشنم  تسیچ و  هک  دنا  هدیمهفن  نادنمـشناد 
.میا هدربن  نآ  تقیقحب  یپ  میا و  هدرکن  ار  نآ 

213 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

يومع نوچ   ) ددرگیم دوخ  يومعب  هیبش  دـنزرف  دوش  عقاو  اهومع  نوخ ) مین   ) ياهگر زا  یگر  رد  رگا  سپ  دریگ ، رارق  یگر  رد  اـت 
نوچ  ) دوش یم  دوخ  یئادب  هیبش  لفط  دریگ  رارق  دوخ  ياهیئاد  ياهگر  زا  یگرب  رگا  و  دراد ،) شردپب  ابیرقت  صقان  تهابـش  دنزرف 

هک مهدـیم  تداهـش  تفگ : هلـصافالب  یفاک ) ياهباوج  نیا  ندینـش  زا  سپ   ) درم نآ  دراد ) لفط  ردامب  ابیرقت  صقاـن  تهابـش  یئاد 
هک مهدـیم  تداهـش  و  مراد ، رارقا  تداهـش  نیا  رب  هتـسویپ  تادوجوم و  مامت  قزار  قلاـخ و  و   ) قح رب  يادـخ  رگم  یئادـخ  تسین 

.متسه یقاب  تداهش  نیا  رب  هشیمه  تسا و  ادخ  لوسر  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  یصو  وت  هک  مهدیم  تداهش  درکضرع  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضحب  درک  هراشا  سپس 
ترـضحب هراشا  و  مهدیم ، ار  تداهـش  نیا  هتـسویپ  ینکیم و  مایق  يو  تجحب  ار و  ترـضح  نآ  رماوأ  یئامرفیم  هدنز  یتسه و  مّلس 

یصو مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  مهدیم  تداهـش  یتسه و  تردپ  یـصو  وت  هک  مهدیم  تداهـش  تفگ  درک و  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما 
ردپ رماب  مئاق  مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هک  مهدیم  تداهـش  و  ار ، دوخ  ردپ  رماوا  دهد  جاور  وت و  زا  دعب  دـشابیم  دوخ  ردـپ 

.وا زا  دعب  دشابیم  دوخ 

مئاق مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  دوخ  ردپ  رماب  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  دّمحم  هک  مهدیم  تداهش  و 

همحرلا هیلع  قودص  عیارشلا  للع  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 274 

http://www.ghaemiyeh.com


رفعج نب  یـسوم  هک  مهدیم  تداهـش  و  تسا ، رمأب  مئاق  ردپ  زا  دـعب  مالّـسلا  امهیلع  دّـمحم  نب  رفعج  هک  مهدـیم  تداهـش  و  تسا ،
، تسا رماب  مئاق  ردپ  زا  دعب  مالّسلا  امهیلع  یسوم  نب  یلع  هک  مهدیم  تداهـش  و  تسا ، وا  رماب  مئاق  دوخ  ردپ  زا  دعب  مالّـسلا  امهیلع 

مالّسلا امهیلع  دّمحم  نب  یلع  هک  مهدیم  تداهش  و  تسا ، رماب  مئاق  ردپ  زا  دعب  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  دمحم  هک  مهدیم  تداهش  و 
.تسا رماب  مئاق  ردپ  زا  دعب  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  هک  مهدیم  تداهش  و  تسا ، رمأب  مئاق  ردپ  زا  دعب 

شرما ات  « 1  » دوشن هدرب  وا  مسا  هینک و  هک  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  نادـنزرف  زا  يدرم  تسا  رماب  مئاـق  هک  مهدـیم  تداهـش  و 
ار نیمز  دیامن  رپ  ددرگ و  رهاظ  دوش و  راکشآ 

______________________________

غوردـب تسنکمم  اریز  ندراذـگ ، رفنکی  يورب  ار  وا  مسا  هینک و  هک  تسمارح  ینعی  دوـشن » هدرب  وا  مسا  هینک و   » هدوـمرف هکنیا  ( 1)
.دوش هابتشا  ماوع  مدرم  رب  تماما  رما  دیامن و  هارمگ  ار  یعمج  دیامن و  تماما  ياعدا 
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قح و دنـشاب و  هدومن  لامیاپ  مدرم  ار  رگید  کی  قوقح   ) و متـس ، ملظ و  روج و  زا  نیمز  دشاب  هدـش  رپ  هک  ینآ  زا  دـعب  تلادـع  زا 
ریما ای  کیلع  مالّـسلا  تفگ : درک و ) باطخ  ندوب  نینمؤملا  ریماب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع   ) دعب دنـشاب ) هتخادـنا  رـس  تشپ  ار  تقیقح 

.هتاکرب هَّللا و  همحر  نینمؤملا و 

نیب هب  وش  ناور  شلابندب  دومرف  نسح  ماما  ترضحب  نینمؤملا  ریما  ترضح  تفرب ، تساخرب و  ياج  زا  دوخ  راتفگ  مامتا  زا  سپ  و 
بقع زا  ترضح  نآ  دوریم ، اجک  درم  نیا 
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رگید رهاظب )  ) تشاذـگ نوریب  دجـسم  زا  ار  دوخ  ياپ  نوچ  درم  نآ  درکـضرع  تشگزاب و  هک  تشذـگن  یتدـم  درک و  تکرح  وا 
لوسر و ادخ و  تفگ : ردپ ) مارتحا  يارب   ) دوب یسک  هچ  ینادیم  دنزرف  يا  دومرف : ترضح  نآ  تفر ، فرط  مادکب  هک  ار  وا  مدیدن 

.دوب رضخ  درم  نآ  دومرف  دنرتاناد ، نینمؤملا  ریما 

لقع تقلخ  یگنوگچ  دمهفیم و  ار  دب  بوخ و  ناسنا  هکنآ  تلع  مشش  داتشه و  باب 

لقع دنوادخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  دش  هدیسرپ  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ارم ...  درک  ثیدح  - 1
ایندب هک  مدرم  ياهرس  هرامـشب  تسیئاهرـس  وا  يارب  زا  یکلم و  تروصب )  ) ار لقع  دومرف ، قلخ  دنوادخ  دومرف : هدیرفآ ، هنوگچ  ار 

نآ مسا  لقع و  ياهرـس  زا  تسیرـس  یمدآ  ره  يارب  تسیئور و  کلم  نآ  زا  يرـس  ره  يارب  تمایق و  زور  ات  دنیآ  یم  دنا و  هدـمآ 
دشر و دحب  ددرگ و  دلوتم  یمدآ  هک  یتقو  ات  تسیقاب  هدرپ  نآ  هداتفا و  يا  هدرپ  تروص  نآ  رب  هدش و  هتـشون  نآ  تروص  رب  ناسنا 

هدرپ نآ  تقو  نآ  سپ  دشاب ، رتخد  رگا  دسرب  یگنانز  غولب  زیمت و  دـشر و  دـحب  و  دـشاب ، رـسپ  رگا  دـسرب  یگنادرم  زیمت و  غولب و 
مادک هک   ) ار تابحتسم  و  تسیچ ) هک   ) ار تابجاو  دمهف  یم  رون  نآ  هلیسوب  ددرگیم و  ءاقلإ  ناسنا  بلق  رد  يرون  دور و  یم  بقع 

( لامعا راک و   ) و تسا )

215 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

«. 1  » دهدیم زیمت  دب  زا  ار  بوخ 

همه بش  رد  غارچ  رون  هلیـسوب  ناسنا  دـناوتیم  هک   ) هناخ طسو  رد  تسا  غارچ  دـننام  بلق  رد  لقع  لاثم  دومرف : ترـضح  نآ  سپس 
یثداوحب دهد و  يور  شیارب  یمداصت  ای  فداصت و  هکنآ  نودب  دورب  دنیبب و  ار  اج 
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(. دیامنب دروخرب 

ناسنا حراوج  ءاضعا و  زا  یضعب  تقلخ  تمکح  تلع و  متفه  داتشه و  باب 

روضح رد  دش ، دراو  یقیناود  روصنم  لزنمب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  يزور  تفگ  هک  بجاح  عیبر  زا  ارم ...  درک  ثیدح  - 1
ندناوخ زا  تغارف  زا  دعب  يدنه  درم  دادیم ، شوگ  شدـناوخب  ترـضح  نآ  دـناوخیم و  بط  باتک  دوب و  يدـنه  درم  کی  روصنم 

هک بط  ملع  زا  دیراد  لیم  ترـضح : نآب  درکـضرع  تسا ) هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  لآ  ملاع  دـنتفگ  تسیک ، درم  نیا  دیـسرپ  )
.مهدب دای  میوگب و  يزیچ  امش  يارب  منادیم 

بط ملع  زا  رتهب  تسا  نم  دزن  هک  یبط  ملع  منادـیم و  وت  زا  رتهب  ار  بط  نم  اریز  مرادـن  وت  بط  ملعب  یجایتحا  دومرف  ترـضح  نآ 
.تسا هنوگچ  تسیچ و  امش  بط  ملع  درکضرع : تسا ، وت 

ار ندـب  يرت  تبوطر و  منکیم  هجلاعم  و  یمرگب ، ار  مسج  يدرـس  و  يدرـسب ، ار  ندـب  یمرگ  ترارح و  میاـمنیم  اوادـم  نم  دومرف :
هتفر تسد  زا  یتمالـس  ندروآ  تسدب  نتفای و  افـش  لاح  نیع  رد  و  یبوطرم ، ياهاودب  ار  ندب  یکـشخ  تعیبط و  کشخ  ياهاودب 
يارب تسا  هلیـسو  اـهاود  تسا و  وا  طـقف  هدـنهد  افـش  اریز  دـهد  افـش  وا  هک   ) مزاـسیم لوکوم  مراذـگیماو و  لـج  زع و  يادـخب  ار 
تسا هدومرف  راوگرزب  نآ  و  هداد ، روتسد  هدومرف و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ - لوسر  هک  ار  هچنآ  منکیم  لمع  و  نتفایافش )

دراد ررض  ندب  هدعم و  يارب  هک  هچ  ره  زا  تسنآ و  ياود  زیهرپ  تسا و  درد  هنوگ  همه  لحم  ناسنا  هدعم  هک :

______________________________

دوش هعجارم  تسماقم  اب  بسانم  تشذگ و  هحفص 20  رد  لقع  هراب  رد  یثحب  ( 1)
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یئاهزیچب ار  ندب  میامنیم و  بانتجا 
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«. 1  » مرادیم هاگن  یقاب  هدش  داتعم  نآب  هک 

هتفرگ دای  یبط  ياهباتک  زا  ار  بط  ملع  نم  ینکیم  نامگ  وت  دومرف  ترضح  نآ  تسین ، اهنیا  زا  ریغ  بط  ملع  درکضرع : يدنه  درم 
مربیمن ینامگ  نیا  زا  ریغ  یلب  درک  ضرع  ما ،

______________________________

ياهاذـغ ندروـخ  اـی  يروـخرپ و  رثا  رد  هک  تسا  همـضاه  زاـهج  تاـفالتخا  نمزم  ریغ  نمزم و  ضرم  ره  هشیر  ساـسا و  اریز  ( 1)
نوخ دروآ و  یمرد  نوخ  تروصب  ار  يژرنا  نوچ  تسیرامیب  نوناک  هدـعم  هک  تسنآ  شتهج  ددرگیم و  دـیلوت  ملاسان  راگزاسان و 

.دوش یم  يرامیب  دیلوت  دشاب  كاپان  مومسم و  رگا 

: هدومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نانچ 

، بارشلا ماعطلا و  هلقب  مکسفنأ  اودهاج 

يریگولج ار و  لقع  دهدیم  کمک  ندیماشآ  مک  ندروخ و  مک  هچ   ) ندیماشآ مک  ندروخ و  مکب  دوخ  ياهـسفن  اب  دینک  هدهاجم 
(. دیامنیم هرامأ  سفن  تایهتشم و  زا 

: هدومرف زین  و 

یلعالا ءالملا  نم  اوزواجتت  مکاسع  مکبولق  اورهط  مکماسجأ و  اورعأ  مکدابکأ و  اوئمظا  مکنوطب و  اوعوج 

ار دوخ  ياهندب  اهسابل  زا  دیراد  نایرع  ار و  دوخ  ياهرگج  دیراد  هنـشت  و  دیـشابن ) روخ  رپ  هک   ) ار دوخ  ياهمکـش  دیراد  هنـسرگ  ، 
و دنشکیم ) وطا  مئاد  دنتسه و  دوخ  سابل  رکون  مدرم  زا  یعمج  هک  یلعف  نامز  لثم  دیشاب  هتـشادن  سابل  نییزت  هب  یهجوت  دایز  هک  )

.دیرذگرد یلعا  ءالم  زا  تسا  دیما  تروص  نیا  رد  هک  ار  دوخ  ياهلد  دیزاس  هزیکاپ 

ياذغ هبترم  کی  دنک و  لیم  اود  لایر  رازه  دـص  دـنچ  ضیرم  اسب  هچ  تسا  هرـضم  ياهاذـغ  زا  يرود  اهیرامیب  يارب  اود  نیرتهب  و 
ياذغ ای  کمن و  يرادقم  يویلک  یبلق و  يرامیب  هب  التبم  صخش  الثم  دوریم  نیب  زا  اهاود  رثا  یلکب  دروخب  بسانمان 
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.دید دهاوخن  وراد  زا  يرثا  چیه  دنک  لیم  هتسپ  ماداب و  ودرگ و  لثم  کمن  دلوم  هویم  ای  کمن و  اب 

تیلوفط زا  هدرک  تداع  هک  هچ  رهب  یناسنا  ندب  نوچ  هک  تسنآ  مرادیم  هاگن  هدش  داتعم  هک  یئاهزیچب  ار  ندـب  دـیامرفیم : هکنیا  و 
دش دهاوخ  رامیب  یتدم  كدنا  زا  دعب  ای  روفلا و  یف  دروخ  ار  نآ  رگا  هدرکن  تداع  نآ  هب  هک  ار  يزیچ  رگا  تسلیام و  نامهب  طقف 

بکرم هک  ندب  هیعافد  هوقب  هدش و  علطم  زغم  يزکرم  هوق  هلصافالب  دیشک  يراگیـس  دوبن و  راگیـس  ندیـشکب  داتعم  رفنکی  رگا  الثم 
ندـب ياهلولـس  اب  راگیـس  نیا  هک  تسنآ  تمالع  نیا  و  داتفا ، دـهاوخ  ندرک  هفرـسب  یمدآ  دـهدیم و  عافد  روتـسد  تسیئاهلولـس  زا 

دنوش و بلاغ  ات  دنیامنیم  گنج  ردقنآ  دنگنجیم و  تخس  هدراو  داوم  اب  اوق  مامت  اب  دنیآ و  یم  تکرحب  اهلولـس  اذل  درادن  تقفاوم 
یتکرح و چـیه  دوخ  زا  هک  يدـحب  دوش  یم  هتـساک  اهنآ  ياوق  زا  دـنوشیم و  فیعـض  عبطلاب  دـندشن  بلاغ  رگا  دـننک و  عفد  ار  نآ 

.ددرگیم يرامیب  هنوگ  همهب  ندش  التبم  يارب  هدامآ  ای  رامیب و  یمدآ  هک  تسماگنه  نیا  رد  دنهدیمن و  ناشن  یعافد 
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.هدومرف تیانع  نمب  دنوادخ  هک ) تسا  یندل  نم  مولع  ریاس  ملع و  نیا   ) هکلب ینکیم  نامگ  وت  هک  تسین  نینچ  مسق  ادخب  دومرف :

نم هتشر  نیا  رد  اریز   ) مرتملاع نم  هکلب  درک : ضرع  يدنه  بیبط  وت ، ای  بط  ملع  نونف  رد  مرتملاع  نم  دومرف : ترـضح  نآ  سپس 
(. دیا هدرکن  بط  ملع  رد  لیصحت  ناتدوخ  رارقاب  امش  ما و  هدروآ  تسدب  یتایبرجت  ما و  هدیشک  تمحز  دایز 

ار یبلاطم  وت  زا  یئوگیم  نینچ  نوچ  دومرف :

همحرلا هیلع  قودص  عیارشلا  للع  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 279 

http://www.ghaemiyeh.com


( تسین هچراپکی  هک   ) تسا هعطق  هعطق  لصفم و  ياراد  شناوختسا  ناسنا  رس  همجمج  رد  ارچ  دومرف : دیـسرپب ، درکـضرع : مسرپیم ،
تفگ هدـشن ، هدـیئور  وم  یناشیپ  رد  ارچ  دومرف : منادـیمن ، تفگ  دـیآ ؟ یم  نوریب  يوم  ناـسنا  رـس  رد  ارچ  دومرف : منادـیمن ، تفگ 

.منادیمن تفگ  تسه ، یئاه  نیچ  طوطخ و  یناشیپ  رد  ارچ  دومرف : منادیمن ،

تفگ تسا ، يزوـل ) و   ) ماداـب لکـشب  ناـسنا  مشچ  ارچ  دوـمرف : منادـیمن ، تـفگ  هدـش ، هداد  رارق  وربا  اهمـشچ  يـالاب  ارچ  دوـمرف :
بل و ارچ  دومرف  منادیمن ، تفگ  تسا ، نیئاپ  فرطب  نآ  ياهخاروس  ارچ  هدش و  هداد  رارق  مشچ  ود  نایم  ینیب  ارچ  دومرف  منادـیمن ،

زارد شین )  ) باینأ ياهنادند  نهپ و  ایـسآ  ياهنادند  زیت و  ولج  ياهنادـند  ارچ  دومرف  منادـیمن ، تفگ  تسناهد ، يور  ناسنا  براش 
: دومرف منادیمن ، تفگ  تسا ،

: دومرف منادیمن ، تفگ  درادن ، وم  ناسنا  ياپ ) تسد و   ) ياهفک ارچ  دومرف : منادیمن  تفگ  دش ، هداد  رارق  شیر  نادرم  يارب  ارچ 
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، تسا جاک ) هویم  لکـش   ) ربونـص هناد  لثم  ناسنا  بلق  ارچ  دومرف : منادیمن ، تفگ  درادـن ، حور ) و   ) تایح ناسنا  يوم  نخان و  ارچ 
تفگ دوـش ) یم  هتـسب  زاـب و  هک   ) دـشابیم شدوـخ  ياـج  رد  شتکرح  تـسا و  هـعطق  ود  دیفـس  رگج  ارچ  دوـمرف : منادـیمن  تـفگ 

.منادیمن تفگ  تسا ، هدیمخ  نهپ و  هایس  رگج  ارچ  دومرف : منادیمن ،

: دومرف منادیمن ، تفگ  دوش ، یم  هدیمخ  رس  تشپ  فرطب  وناز  ارچ  دومرف : منادیمن ، تفگ  تسا ، ایبول  هناد  دننامه  هیلک  ارچ  دومرف :
.منادیمن تفگ  دسریمن ، نیمزب  تسا و  دوگ  تسین و ) فاص   ) اهاپ فک  طسو  ارچ 

شهاوخ دوب ) هدـش  ناریح  هدز و  تهب  رکف و  يایرد  قرغ   ) يدـنه بیبط  منادـیم ، ار  اـهنیا  همه  ياـهتلع   ) نم دومرف : ترـضح  نآ 
ار اهنآ  للع  هک  دومن 

همحرلا هیلع  قودص  عیارشلا  للع  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 280 

http://www.ghaemiyeh.com


رگا هکنآ  يارب  هدش  لیکشت  هعطق  نیدنچ  زا  و  تسا ) یهت  نایم  هک   ) تسفوجم ناسنا  رس  همجمج  دومرف : ترضح  نآ  دیامرف  نایب 
رس نایم  ياوه  جوم  رثا  رد  هک  رـس  درد   ) عادص تسکـشیم و ) يزیچب  دروخرب  كدنا  هطـساوب   ) دوب هدیدرگن  هدیرفآ  هعطق  دنچ  زا 
زا هک   ) راخب دـسرب و  زغمب  نغور  اهنآ  هشیر  زا  هکنآ  ات  دـش  هداد  رارق  ناسنا  رـس  رد  يوم  و  « 1  » دزیم همدص  ار  وا  دوش ) یم  دـیلوت 

.دنیامن عفد  جراخ و  ددرگیم  دراو  زغمب  هک  رس  زا  ار  یمرگ  و  دیآ ) یم  دیدپ  زغم  يددغ  تاحشرت 

ورف رـس  زا  هک  قرع  ات  تسنآ  يارب  اهنیچ  طوطخ و  یناشیپ  رد  و  دناسرب ، مشچ  نزخمب  ار  رون  هک  درادن  وم  تهج  نیا  زا  یناشیپ  و 
( دوش هریغ  یمخارت و  يرامیب  هب  التبم  مشچ  هک   ) دزیرن مشچب  دشاب و  هتـشاد  ار  نآ  ندرک  كاپ  تصرف  ناسنا  ات  درادهاگن  دزیریم 

هاگن دوخ  رد  ار  بآ  هک  تسیئاهرهن  دننام  یناشیپ  رد  اهکورچ  نیچ و  نیا  و 

______________________________

ناوختسا کی  هتفرگ و  رارق  همجمج  فک  رد  هک  هناورپ »  » ناوختـسا کی  زا  دنترابع  اهنآ  تسناوختـسا و  تشه  لماش  همجمج  ( 1)
ناوختـسا کی  مشچ و  هقدح  يالاب  هبل  ات  رـس  ولج  رد  یناشیپ »  » ناوختـسا کی  هدـش و  عقاو  ینیب  ياه  هرفح  بقع  رد  هک  ینزیورپ 

ياج اهنآ  رد  شوگ  خاروس  هک  رس  يولهپ  ود  رد  یهاگجیگ »  » ناوختسا ود  رس و  فرط  ود  رد  هنایهآ »  » ناوختسا ود  و  رس » بقع  »
.هتفرگ
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(. دروآ رابب  ررض  اهرازتشکب و  دناسرب  یبارخ  دوش و  هدنکارپ  بآ  هکنیا  زا   ) درادیم

ورف یناشیپ  رس و  زا  قرع  رگا   ) ات دش  هداد  رارق  وربا  مشچ  يالاب  و 
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.دسرب مشچب  هزادناب  تیافک و  ردقب  ار  رون  دراد و ) هاگن  تخیر 

رون زا  ات  دراذـگیم  مشچ  يور  ار  تسد  نکفارون ) يروت و  ياهغارچ  دـننام   ) دایز رون  لباقم  رد  هک  ار  ناـسنا  ینیب  یمن  يدـنه  يا 
اود هلیم  موزل  عقوم  رد  یتحارب  ات  دیرفآ  ماداب ) دننام   ) لکـش يزول  ار  مشچ  و  دسرن ، تیذا  همدـص و  مشچب  دـنک و  يریگولج  دایز 

دیاب هک  نانچنآ   ) اود هلیم  دوبیم  هرئاد  دـننام  ای  هشوگ و  راـهچ  رگا  و  دـیآ ) نوریب  مشچ  تاـفاثک  و   ) ددرگ جراـخ  لـخاد و  نآ  رد 
داجیا ار  یتالکشم  رایـسب  هچ  تقو  نآ  رد  و   ) دیدرگیمن اوادم  نآ  درد  دیناسریمن و  مشچ  همهب  ار  اود  دشیمن و  لخاد  دوش ) لخاد 

نارگید رابرـس  تمحز و  رد  رمعکی  دـیدرگیم و  مورحم  مشچ  تمعن  زا  ناسنا  دـشیم و  روک  يدرد  كدـنا  يارب  یهاگ  هک  درکیم 
(. دیناسریم نایاپب  تلذ  راشف و  یتحاران و  اب  مأوت  یگدنز  کی  دوبیم و 

نآب همدص  دسرن و  دایز  رون  یکیب  هک   ) دناسرب مشچب  دنک و  میـسقت  يواسم  روطب  ار  رون  هک  تسنآ  يارب  مشچ  ود  نایم  رد  ینیب  و 
(. دیآ شیپ  رشب  یگدنز  رد  لالتخا  ببس  نیاب  دنیب و  هب  دناوتن  دسرب و  مک  رون  یکیب  دیآ و  دراو 

دوش و ریزارـس  نیئاپ  فرطب  رـس ) و   ) زغم تالوضف  دئاز و  داوم  تافاثک و  ات  داد  رارق  نیئاپ  فرطب  تلع  نیاب  ار  ینیب  ياهخاروس  و 
ای بوخ و  بآ  اذـغ و  مهف  يارب  تسا  راوتاربال  هاگتـسد  کی  نوچ   ) دـنک مامـشتسا  ددرگیم  دـعاصتم  اوه  هلیـسوب  هک  یئاـهوب  زین 

دمآ و یمن  نوریب  نآ  زا  تافاثک  تالوضف و  هک ) تشادن  ار  اهتیصاخ  نیا  رگید  ینیب  خاروس   ) دوب الاب  فرطب  رگا  و  نفعتم )

همحرلا هیلع  قودص  عیارشلا  للع  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 282 

http://www.ghaemiyeh.com


رد دیامنب و  ار  ادخ  تدابع  تعاطا و  تسناوتیمن  دشیم و  رامیب  دروخیم و  ار  نفعتم  ياذـغ  ناسنا  هاگ  و   ) درکیمن مامـشتسا  ار  اهوب 
(. دربیمن دوخ  رمع  زا  یتذل  مه  دوبیم و  ثبع  شتقلخ  تقو  نآ 

دروخیم ناسنا  هک  ار  هچنآ  ددرگن و  ناهد  لخاد  دـیآ  یم  نوریب  غامد  زا  هک  یتافاثک  ات  دـش  هداد  رارق  ناهد  يالاب  براش  بل و  و 
دنادرگن راوگان  دزاسن و  هدولآ 
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دنوش هداد  قرف  زیمت و  رگید  کی  زا  نآب  دـنوش و  زاین  یب  نز  درم و  تروع  فشک  زا  هکنآ  اـت  دـش  هداد  رارق  شیر  نادرم  يارب  و 
تروعب هاگن  دندوب  راچان  نز  ای  تسا  درم  رظن  دروم  صخش  هکنیا  ندیمهف  يارب  دندوب  لکـش  کی  ناسکی و  نز  درم و  رگا  نوچ  )

یتخبدب و ببـس  دوخ  نیا  دنمهفب و  ناتـسپ  قیرط  زا  دنراذگب و  وا  هنیـسب  تسد  ای  شتروع و  لحمب  دـنراذگب  تسد  ای  دـننک و  وا 
مدرم لسن  رد  داـسف  تفریم و  نیب  زا  نآ  حـبق  یتشز و  یلکب  دـشیم و  عیاـش  شحاوف  اریز  تشاد  رب  رد  یئاـهگنن  هچ  دوب و  ءاـشحف 
ریمخ دروخ و  يارب  تسا  نهپ  ایـسآ  ياهنادـند  و  دـننک ، هراپ  نآ  هلیـسوب  ار  اذـغ  اـت  تسا  زیت  ولج  ياهنادـند  و  « 1  » دمآ یم  دـیدپ 

.تارامع نوتس  دننام  اهنادند  ریاس  يارب  دشاب  نوتس  ات  دش  هدیرفآ  دنلب  باینا  ياهنادند  و  دوش ) مضه  رتدوز  هک   ) اذغ ندومن 

دمهفب تسناوتیمن  ناسنا  تشاد  وم  رگا  ار و  ءایـشا  دیامن  سمل  دناوتب  ناسنا  هک  درادـن  وم  تهج  نیا  يارب  تسد ) اپ و   ) فک رد  و 
تشز دشاب  دنلب  رگا  نخان  وم و  ار و  ءایشا  یمرن  يربز و 
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ار ناسنا  تسا و  وکین  وم  ندیچ  نخان و  نتفرگ  و  دوش ) یم  تاناویح  دننام  هدـیلوژ  نوچ   ) ناسنا ياپ  تسد و  رـس و  تسا  حـیبق  و 
زا ندرک  هاتوک  ندـیچ و  عقوم  دـشیم  یتحاران  ملأ و  درد و  بجوم  دنتـشاد  تایح  ّسح و  نخاـن  وم و  رگا  دـیامنیم و  رظنم  شوخ 

هدراذـگ هنوراو  هک  داد  رارق  جاک ) هویم  لکـش   ) ربونـص هناد  لـثم  ار  ناـسنا  بلق  دـندشن و  هدـیرفآ  سح  حور و  ياراد  تهج  نیا 
شدرگ هطـساوب  هزادـنا  زا  شیب  ترارح   ) ددرگ و کنخ  اجنآ  رد  دوش و  رگج  لخاد  یتحارب  ات  هدرک  کیراب  ار  نآ  رـس  دنـشاب و 

غامد نآ  ترارح  زا  ات ) دوشن  دیلوت  نوخ 

______________________________

هیلع و هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  هک  خ )  ) هیفوص دننام  اهلیبس  ندراذگ  ینالوط  یشارت و  شیر  تمرح  هراب  رد  ار  یتایاور  متشاد  لیم  ( 1)
یئامنهار تهج  نیدب  درادن  ار  اهنآ  رکذ  شیاجنگ  همجرت  نیا  مدـید  نکیل  میامن  رکذ  هدـش  لقن  مالّـسلا  مهیلع  همئا  مّلـس و  هلآ و 

نیا نوچ  ار  نآ  ندـناوخ  منکیم  هیـصوت  یتالحم و  ياقآ  رـصاعم  لضاف  بغارلا » بولطم   » باـتکب ار  مرتحم  ناگدـنناوخ  میاـمنیم 
.هدرب مان  هدش  هتشون  یشارت  شیر  تمرح  رد  هک  یئاهباتک  زا  یضعب  مان  هدومن  لقن  تیاور  دنچ  هکنیا  رب  هوالع  باتک 
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و دوش ، کنخ  درـس و  اهنآ  شبنج  زا  دریگ و  ياج  نآ  نایم  رد  بلق  ات  دش  هدـیرفآ  هعطق  ود  دیفـس  رگج  و  « 1  » دنیبن همدص  ناسنا 
.ددرگ جراخ  نآ  تاراخب  دروایب و  راشف  دتفا و  رد  هدعمب  ات  تخاس  هدیمخ  نهپ و  ار  هایس ) رگج   ) دبک

هک تسا  ینم  شزیر  هاگیاج  اریز  تخاس  ایبول  هناد  لثم  ار  هولق )  ) هیلک و 
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تفرگیم و ار  مود  هرطق  ولج  لوا  هرطق  دوبیم  رودم  ای  شوگراهچ و  رگا  و  درذگب ، نآ  زا  تعرـسب  دیاب  دزیریم و  نآ  رب  هرطق  هرطق 
زا ینم  اریز  دشیم ) عطق  رـشب  لسن  دیدرگیمن و  عقاو  عامج  ببـس  نیاب  و   ) دربیمن تذل  عامج  زا  ناسنا  تشادـن و  یـشهج  تقو  نآ 

دننام ار  ینم  جیردتب  ددرگیم و  هتـسب  زاب و  مرک  دننام  عقوم  نآ  رد  هیلک  و  دزیریم ، ورف  هیلک  رب  دیآ و  یم  ناسنا  تشپ  تارقف  هار ) )
هار دوخ  يور  شیپ  هب  ناسنا  نوچ  دوش  یم  هدـیمخ  رـس  تشپ  تمـسب  تهج  نیا  زا  وناز  دزیریم و  هناثمب  راـشف  اـب  دـنکیم و  هلولگ 
اریز دورب ، هار  هدش  هک  مه  یمدق  دـنچ  یتح  تسناوتیمن  دوبیمن  نینچ  نیا  رگا  دوش و  یم  لدـتعم  وا  تاکرح  ببـس  نیاب  و  دوریم ،

.نیمز يور  داتفا  یم 

مامت رگا  نوچ  دریگ  ماجنا  ناسنا  نتفر  هار  یناسآ  تلوهـسب و  ات  تسا  دوگ  اهنآ  طـسو  تسین و ) فاـص   ) تهج نیا  زا  اـپ  فک  و 
يوق رایـسب  درم  کی  دشاب  هداتفا  نیمز  رب  انهپ  زا  رگا  ایـسآ  گنـس  اریز  دشیم ، نیگنـس  ایـسآ  گنـس  دـننام  دیـسریم  نیمزب  اپ  فک 
دهد تکرح  ار  نآ  راشف ) كدنا  اب   ) دناوتیم مه  یلفط  دشاب  هتفرگ  رارق  نآ  هبل  رب  رگا  نکیل  و  درادـیمرب ، ار  نآ  یتخـس  تمحزب و 

.دربب رگید  ناکمب  یناکم  زا  و 

______________________________

نوخ هک  دنادرگیم  رب  دنتسرفیم و  ندب  مامتب  ار  نوخ  مین  هقیقد و  کی  تدم  رد  اریز  تسندب  ياضعا  نیرتراکرپ  زا  یکی  بلق  ( 1)
ادیپ شراک  رد  يا  هفقو  نیرتکچوک  رگا  هک  تسیوضع  و  دیامنیم ، بورـشم  ار  اضعا  هیلک  هتفر و  ندب  طاقن  مامتب  اهنایرـش  طسوتب 

و دوش ، یم  هداد  همتاخ  ناسنا  رمعب  دوش 
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هیذغت دسریم و  بلق  طاقن  مامتب  نوخ  رنورک »  » مانب یئاهنایرـش  طسوتب  هک  دراد  اذـغب  جایتحا  ندـب  ءاضعا  ریاس  دـننام  زین  بلق  دوخ 
.دراد لاغتشا  راکب  شرگید  فصن  تحارتساب و  رمع  فصن  رد  شبلق  دشاب  ناسنا  رمع  ردقچ  ره  و  دیامنیم ،

222 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

بلاطم و نیا  درکضرع  و ) دوخ ، قباس  راتفگ  زا  دوب  هدش  یگدنمرش  تلجخ و  ّریحت و  رد  قرغ  تاحیضوت  نیا  زا  سپ   ) يدنه درم 
هَّللا یلـص  ادـخ  لوسر  زا  نانآ  مالّـسلا و  مهیلع  مدوخ  ناردـپ  زا  دومرف : دـیا ، هتفرگ  دای  اجک  زا  هنوگچ و  ار  ملع  شناد و  همه  نیا 

ار يزیچ  ره  و   ) هدیرفآ ار  حاورأ  داسجأ و  ماسجأ و  مامت  هک  نایناهج  راگدیرفآ  زا  لیئربج  لیئربج و  زا  ترـضح  نآ  هلآ و  هیلع و 
(. دننادیمن ار  نآ  تلع  تمکح و  تحلصم و  مدرم  هچ  رگا  داد ، رارق  دوخ  هاگیاج  رد  یتحلصمب  انب 

دهشأ تفگ : و  درک ) شتیناقحب  رارقا  دومن و  رایتخا  ار  مالـسا  سدقم  نید  و   ) درک قیدصت  ار  ترـضح  نآ  راتفگ  مامت  يدنه  درم 
.دیتسه دوخ  نامز  مدرم  نیرتاناد  ملعأ و  امش  هک  مهدیم  تداهش  هدبع و  هَّللا و  لوسر  ادّمحم  نأ  هَّللا و  الإ  هلإ  نأ ال 

دنوادخ دزن  تسا  ضوغبم  قمحا  هکنآ  تلع  متشه  داتشه و  باب 

قمحا زا  رت  ضوغبم  هک  ار  يزیچ  هدـیرفاین  لج  زع و  يادـخ  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ارم ...  درک  ثیدـح  - 1
واـب هدومن و  بلـس  قمحا  زا  یتمکح ) تحلـصم و  يارب   ) شدوخ دزن  تسا  اـهزیچ  نیرتـبوبحم  نیرتـهب و  هک  ار  لـقع  نوچ  دـشاب 

«. 1  » هدومرفن تیانع 

______________________________

یتسپب دنوادخ  ملع  زا  تسترابع  قمحاب  دـنوادخ  ضغب  تفگ : ناوتیم  تحـص  ضرفلاب  دنـس و  رظن  زا  تسلوهجم  قوف  تیاور  ( 1)
قمحا صخش  هبترم 
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رود يرشب  تقلخ  يایازم  زا  ینعی  تسا  ینیوکت  ضغب  دنوادخ  ضغب  نیا  و  تسا ، تیمدآ  ماقمب  نتـشادن  ءاقترا  لامک و  تیلباق  و 
.دشاب رود  تشهب  شزرمآ و  زا  هک  یعیرشت  ضغب  هن  تسا 

هَّللا یلـص  لوسر  ترـضح  نایب  قبط  تسه  یتقامح  دـشاب  مه  كدـنا  هچ  رگا  مدرم  یمامت  رد  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ءایبنا و  زا  ریغ  و 
: هدومرفیم هک  مّلس  هلآ و  هیلع و 

: شیعی اهبف  هقمح  هیف  الإ و  دحا  سیل 

ءاقمحلا الول  هدـش : هتفگ  زین  دـنکیم و  یگدـنز  ایند  رد  نآ  ببـسب  هک  تسه  تقاـمح  يردـق  وا  رد  هکنآ  رگم  یـسک  تسین  ینعی 
مامت و هک  دشابیم  ناهج  ینادابآ  ینارمع و  ثعاب  قمحا  نامدرم  دوجو  سپ  دشیم ، بارخ  ایند  دـندوبن  ناقمحا  رگا  ایندـلا ، تبرخل 
ار نآ  یلک  هک  تسا  یتحلصمب  انب  نیا  و  دنرادیم ، لوذبم  نآ  ینادابآ  هب  ار  دوخ  هجوت  ایند و  فرص  ار  دوخ  رمع  هدمع  تمـسق  ای 

ایند زا  ور  یلکب  دــندوب  ضحم  لـقاع  مدرم  ماـمت  رگا  هـک : تـسنآ  درک  كرد  ناوـتیم  صقاـن  رکفب  هـک  ار  هـچنآ  مینادــیمن و  اـم 
.دوبیم مظنمان  لتخم و  رشب  یگدنز  هجیتنلاب  دندینادرگیم و 

: هدومرف مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضحب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ترضح  و 

قمحلا رقفلا  ربکا  لقعلا و  ینغلا  ینغأ  نإ 

.تسا تقامح  یگراچیب  رقف و  نیرتگرزب  تسلقع و  اهیزاین  یب  نیرتهب  ، 

223 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

: دومرفیم هک  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  زا ...  مردپ  نم  يارب  درک  ثیدح  - 2

«1  » تسوا ینادان  لهج و  یناسنا  ره  نمشد  نیرتگرزب  و  تسوا ، لقع  یسک  ره  هاوخریخ ) امنهار و  لیلد و  و   ) تسود

درادن وم  تسد  فک  هکنآ  تلع  مهن  داتشه و  باب 

ترضح زا  مدیسرپ  تفگ  هک  مکحلا  نب  ماشه  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 1
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یکی تلع  ود  يارب  دومرف : دوش ، یم  هدـیئور  وـم  تسد  تشپ  رد  درادـن و  وـم  تسد  فـک  تسیچ  تلع  هک : مالّـسلا  هیلع  قداـص 
رد یهایگ  لوصحم و  هک  دنور  هار  رایسب  نآ  يور  هک  ینیمز  دننام  دیوریمن  وم  دوش  یم  هدیـشک  زیچ  همهب  تسد  فک  نوچ  هکنآ 

ناسنا ات  هدشن  هدیئور  نآ  رد  وم  دنوادخ ) فطلب   ) تسیربز و یمرن و  ندـیمهف  يارب  تسد  فک  نوچ  هکنآ  رگید  و  دـیوریمن ، نآ 
.تسا نیمهب  هتسباو  قلخ  ياقب  بابسا ) زا  یکی   ) اریز دیامن ، كرد  ار  ءایشأ  یمرن  يربز و  یبوخ  لامک  اب  دناوتب 

______________________________

سکعرب نمشد  و  دیامنیم ، يو  زا  ار  اهیدب  ّرش و  ررض و  عفد  دناشکیم و  تعفنم  تداعسب و  ار  وا  یسک  ره  قیفر  قیدص و  اریز  ( 1)
و دـسریم ، یبوخ  ریخب و  یمدآ  لقع  ببـسب  اریز  تسا  رتدـیدش  رت و  يوق  لهج  لقع و  رد  دـش  نایب  هک  تفـص  نیا  و  تسا ، اـهنیا 
دنکیم و یئامنهار  دشر  تیاده و  قیرطب  دنامهف و  یم  ناسناب  درادرب  رد  یتخبدب  تواقش و  ای  یتخبشوخ و  تداعس و  هک  ار  هچنآ 

لقن یفاک  ( 11 - 1  ) رد هک  نانچ  دـیآ  یم  تسدـب  تشهب  دوش و  یم  يادـخ  تدابع  لقع  ببـسب  و  دـهدیم ، زیمت  لطاب  قح و  نیب 
: دومرف تسیچ ، لقع  دندیسرپ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هک  دیامنیم 

نانجلا هب  بستکا  نمحرلا و  هب  دبع  ام  لقعلا 

یم راتفرگ  راچد و  یناداـن  تکـاله و  يداو  رد  دـیامیپ و  یم  ار  یهارمگ  ناـیغط و  هار  یناـسنا  هک  تسلهج  هطـساوب  لـباقم  رد  و 
.دننکیم بسک  ار  ادخ  بضغ  دنیامنیم و  ناطیش  يوریپ  مدرم  هک  تسلهج  ببسب  مه  و  دوش ،

قیدصب و ریبعت  لقعب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  تسا  درومب  بسانم و  رایسب  سپ 
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.هدومرف نمشد  قالطا  لهجب 

مالّـسلا هیلع  یلعب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  دـیامنیم  لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  یفاـک  ( 1 - 26  ) رد و 
.تسین لقع  زا  رت  تعفنم  رپ  یتورث  تسین و  لهج  زا  رتدب  رت و  تخس  يرقف  یلع  ای  دومرفیم 

224 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دیدرگ هتاکرب  هللا و  همحر  مکیلع و  مالس  مدرم  نیب  تیحت  هکنآ  تلع  مدون  باب 

ناشیا یمامت  دـننک و  هدجـس  مدآ  رب  دومرف  رما  هکئـالمب  دـنوادخ  هکنآ  زا  دـعب  تفگیم  هک  هّبنم  نب  بهو  زا  ار ...  اـم  داد  ربخ  - 1
.تمایق زور  ات  تسا  وت  رب  نم  تنعل  دومرف : واب  دش و  يدنوادخ  هاگرد  هدنار  درکن و  هدجس  هک  ناطیش  زج  دندومن  هدجس 

تفر و هکئـالم  شیپ  ادـخ  رمأـب  مدآ  هتاـکرب ، هَّللا و  همحر  مکیلع و  مالـس  وگب : اـهنآب  ورب و  هکئـالم  دزنب  هک  دومرف  باـطخ  مدآـب 
نآ هکنآ  زا  سپ  و  هتاکرب ، هَّللا و  همحر  مالّـسلا و  کیلع  و  دـنتفگ : ادـخ ) رمأب   ) شترـضح باوج  رد  هکئالم  درک ، مالـس  ناـشیاب 

مالس عون   ) نیا مدآ  يا  هک : دومرف  باطخ  واب  یلاعت  يادخ  تشگزاب  هکئالم  شیپ  زا  ترضح 

225 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

«. 1  » تمایق زور  ات  دشاب  وت  نادنزرف  وت و  ّتیحت  ّتیحت ، باوج و ) و 

مدرم مهف  توافت  لاقتنا و  تعرس  تلع  مکی  دون و  باب 

زا یضعب  اب  یهاگ  هک : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضحب  مدرکـضرع  تفگ  هک  راّمع  نب  قاحـسإ  زا  زا ...  مردپ  ار  ام  درک  ثیدح  - 1
ملکت مدرم  زا  رگید  یـضعب  اب  و  هدـیمهف ، ارم  بلطم  مامت  منیب  یم  ما  هتفگن  ار  دوخ  بلطم  زا  یتمـسق  زونه  میوگیم و  نخـس  مدرم 

و دنکیم ، رارکت  دمهف و  یم  ارم  نخس  ما  هتفگ  نخس  وا  اب  هک  عون  نامهب  تقو  نآ  متفگ  ار  دوخ  بلطم  یمامت  تقو  ره  میامنیم و 
دیوگیم هکلب  دمهف ، یمن  وا  زاب  دسریم  نایاپب  نم  بلطم  میوگیم و  ار  نآ  مامت  هکنیا  اب  میوگیم  ار  یبلطم  مدرم  زا  یضعب  اب  هاگ 

______________________________

نیرظان رب  هک  دنا  هدومن  نآ  هراب  رد  شرافس  دایز  تسمالسا و  سدقم  عراش  دکؤم  تاروتـسد  زا  یکی  نارگیدب  ندومن  مالـس  ( 1)
یفخم تلاسر  تیب  لها  تمصع و  نادناخ  رابخأ 
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رد هک  ییاج  ات  هدرمش  بجاو  ار  مالـس  باوج  دیامنیم و  تیمیمـص  داجیا  دوش و  یم  تبحم  یتسود و  بجوم  تسین و  هدیـشوپ  و 
مکیلع و مالـس  الثم  درک  هفاضا  يا  هلمج  مالـس  باوجب  دیاب  زامن  ریغ  رد  دنا  هدومرف  مه  و  تفگ ، دیاب  ار  مالـس  باوج  زامن  طسو 

امشب یسک  هاگ  ره  اهوُّدُر ، ْوَأ  اْهنِم  َنَسْحَِأب  اوُّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح  اذِإ  َو  دیامرفیم : نآرق  و  مکیلع ، مالس  باوج  رد  هتاکرب  هَّللا و  همحر 
میهاربإ نب  یلع  نایبلا و  عمجم  ناهربلا و  ریـسفت  رد  دیئوگ و  تیحت  وا  لثم  هکنآ  ای  رتهب  یتیحت  باوج  رد  امـش  دـیاب  تفگ  یتّیحت 

.تسا مالس  تیحت  زا  دارم  دنیوگ 

هدومرف دیدش  یهن  ترـضح  نآ  هک  اصخلم )  ) دیامنیم لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  قودـص  خیـش  زا  ناهربلا  رد  و 
دـننکیم و يزاب  جنرطـش  درن و  اب  هک  یناسک  راوخبارـش و  ناتـسرپ و  تب  سوجم و  اهینمرا و  اهیدوهی و  هب  دـننکن  مالـس  ناناملـسم 

(. شارت شیر  لثم   ) قساف راوخابر و  دنک و  فیفع  نمادکاپ و  نانز  وجه  هک  يرعاش  طولم و 

226 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

مدرکـضرع ار  مدرم  مهف  فـالتخا  نیا  تهج  أـشنم و  تـلع و  ینادـیم  قاحـسا  يا  دوـمرف : ترـضح  نآ  مدـیمهفن  اریز  نـک  رارکت 
(. دیئامرف نایب  ار  نآ  ّرس   ) مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  منادیمن 

هک تسا  یـسک  نآ  وا  دنکیم ، كرد  دـمهف و  یم  ار  تبلطم  مالک و  هدـشن ، مامت  وت  مالک  زونه  یئامنیم و  ملکت  وا  اب  هکنآ  دومرف :
یئوگیم و نخس  وا  اب  وت  هک  یسک  نآ  و  هدیدرگ ، طولخم  هدش و  هتشرس  نیجع و  هدش ) قلخ  نآ  زا  هک   ) هفطن اب  شلقع 
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واب لقع  تسا  هدـیدرگ  اطع  هدـش و  بیکرت  هک  تسا  یـسک  نآ  وا  دـمهف ، یم  دـنکیم و  كرد  ار  تبلطم  وت  نخـس  ماـمتا  زا  دـعب 
(. هدش تیانع  واب  لقع  محر  رد  هفطن  داقعنا  زا  سپ  ینعی   ) هدوب ردام  مکش  رد  هک  یماگنه 

زا دـعب  هک  تسا  یـسک  نآ  وا  یتفگ ، هچ  مدـیمهفن  هک  نک  رارکت  ار  بلطم  دـیوگب  وت  مالک  ندـش  ماـمت  زا  دـعب  هک  یـسک  نآ  و 
«. 1  » هدش لقع  ءاطعا  واب  غولب ) دشر و  زیمت و  لیاوا  رد  و   ) ندش گرزب 

یئاناوت و دومرفیم  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 2

______________________________

مه تاذ و  بسحب  مه  هّدام  زا  درجم  یناـحور و  تسیرون  لـقع  و  هدومن ، لـقن  رگید  دنـسب  ار  تیاور  نیا  یفاـک  ( 26 - 1  ) رد ( 1)
بـسحب درجت  زا  دارم  و  اجنآ ، ای  تسا  اجنیا  تفگ  دوشن  دـشابن و  هراشا  لباق  هک  تسنآ  تاذ  بسحب  درجت  زا  دارم  و  لعف ، بسحب 

.دشابن حراوج  ءاضعا و  تلآب و  جاتحم  لعف  رودص  رد  هک  تسنآ  لعف 

بلق رب  هک  هچنآ  رب  هاگ  دـنوادخ و  تمحرب  هاگ  مالّـسلا و  مهیلع  همئأ  حاوراب  هاگ  ملعب و  دوش  یم  قالطا  ریبعت و  لقع  زا  یهاگ  و 
و ار ، روما  کیراب  هقیقد و  تاکن  اهتمکح و  تقیقح  دننکیم  كرد  نآ  ببـسب  هک  یئالج  افـص و  زا  ددرگیم  ءاقلإ  صاخ  ناگدـنب 

.دوش یم  قالطا  اهنیا  همه  رب  تیاور  نیا  رد 

یلمع ناهیفـس  لافطا و  ناگناوید و  زا  دـنوادخ  ببـس  نیدـب  تسلقع  رادـم  رئاد  مالـسا  سدـقم  نید  رد  ضئارف  ماـجناب  فیلکت  و 
.تسا بسانم  رایسب  نآب  هعجارم  هک  - 214 و - - 20 هحفص - رد  لقع  عوضوم  رد  یثحب  تشذگ  و  هتساوخن ،

، یمحرتسم همجرت  عئارشلا /  للع 
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227 ص : صنلا ،

( هجیتن هرمث و   ) زا نتشاد  شناد  ملع و  هظفاح و  هوق  مهف و  یئاناد و  حیحـص و  روطب  روما  كرد  یکریز و  تسلقعب و  ناسنا  تردق 
ناسنا و  ددرگیم ، مهفاب  كریز و  و  بلاطم )  ) ظفاح و  یهلا ) ماکحأب   ) ملاع یسک  بلق  رد  درک  شبات  لقع  رون  هاگ  ره  هک  تسلقع 

ادـخ و تعاطا  تدابع و  ریخ و  ياهراکب   ) تسیمدآ يامنهار  لیلد و  هک  تسلقع  طقف  دـسریم و  ّتیمدآ  لامک  ّدـحب  لـقع  ببـسب 
نآ بکترم  دـنیب و  یم  ار  ناهانگ  يدـب  تایرثأ  میخو و  تبقاع  هک   ) دوش یم  ناـسنا  یئاـنیب  ببـس  و  مالّـسلا ) مهیلع  همئا  لوسر و 

دنکیم زاب  اهراک  زا  هرگ  و  ددرگیمن )

یقالخا دب  یقالخا و  شوخ  تلع  مود  دون و  باب 

دزنب تشهب  زا  هلزنم ) ای  و  هلزن ، مانب :  ) ار يا  هیروح  داتسرف  دنوادخ  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ارم ...  داد  ربخ  - 1
دوخ نادنزرف  زا  رگید  یکی  يارب  و  تسب ، دقع  دومن و  رـسمه  لیباه )  ) دوخ نادنزرف  زا  یکیب  ار  وا  ترـضح  نآ  و  مدآ ، ترـضح 

.دمآ دوجوب  اهنآ  زا  ینادنزرف  و  درک ، دقع  هناهج ) مانب :  ) ار يا  هینج  لیباق ) )

هک  ) تسا هینج  نآ  زا  دـشاب  قـالخا  دـب  هک  ره  و  تسا ، هیروح  نآ  زا  دـشاب  قـالخا  شوـخ  تروـص و  وـکین  مدرم  زا  هک  ره  سپ 
دوخ نارـسپ  هب  ار  دوخ  نارتخد  هک  تشادـن  شوخ  مدآ  ترـضح  و  هدیـسر ) ثرا  واب  يدـب  ای  یبوخ و  اهجاودزا  لسانت و  هطـساوب 

(. تشذگ - 66 ات - - 61 هحفص - رد  هک  نانچ  ردارب  اب  رهاوخ  يرسمه  هدوب  مارح  نوچ   ) دیامن جیوزت 

228 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

نوچ تسین  نم  دنزرف  نیا  هک  دیوگب  يردپ  تسین  زیاج  هکنآ  تهج  دوخ و  ردپب  دنزرف  نتـشادن  تهابـش  تلع  موس  دون و  باب 
درادن نم  ناردپ  ای  نمب و  تهابش 

: دومرفیم هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 1

و رـشبلا ، وبا  مدآ  ات  شردپ  زا  ار  وا  دادجأ  ءابآ و  تروص  دنکیم  عمج  ار  یناسنا  دیامن  قلخ  هک  دیامرف  هدارا  دنوادخ  هک  ینامز  ره 
یتهابش ای  تسین و  نمب  هیبش  هک  دوخ  دنزرفب  دیوگن  دوشن و ) نامگدب  دوخ  نزب   ) یسک سپ  دیامن ، قلخ  نانآ  زا  یکیب  هیبش  ار  وا 

(. ار اهنآ  هدیدن  وا  هک  تسا  وا  ناردپ  زا  یکیب  هیبش  اریز   ) درادن نم  ناردپب 

ار دوخ  دنزرف  درادیم  تسود  ردپ  هکنآ  تلع  مراهچ  دون و  باب 

تسود ار  دوخ  نادنزرف  ام  ارچ  هک : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضحب  مدرکـضرع  تفگ  هک  ملاس  نب  ماشه  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 1
هک  ) دیتسین دوخ  نادنزرف  لسن  زا  امش  دنتـسه و  امـش  لسن  زا  نادنزرف  نوچ  دومرف : دنرادیمن !؟ تسود  ار  ام  اهنآ  نکیل  میرادیم و 

( دندرگ مومغم  مومهم و  دیدش  راتفرگ  ای  رامیب و  رگا  دنرادب و  تسود  ار  امش  اهنآ  امش  دننامه 

نآ شیادیپ  نامز  نیلوا  وم و  يدیفس  تلع  مجنپ  دون و  باب 
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ناـمز اـت  مدآ  ترـضح  ناـمز  زا   ) مدرم شیر  يوم  دومرفیم  هک  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  زا ...  مردـپ  ارم  درک  ثیدـح  - 1
يوم نیا  ایادخ  درکضرع  دومن ! هدهاشم  دوخ  نساحم  رد  يدیفـس  يوم  میهاربا  ترـضح  هکنآ  ات  دشیمن  دیفـس  میهاربإ ) ترـضح 

؟ نم نساحم  رد  تسیچ  دیفس 

229 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

.ار مراقو  امن  رتشیب  سپ  اراگدرورپ  درکضرع  تسا ، یمدآ )  ) راقو نیا  دومرف : یحو  ناحبس  يادخ 

رد میهاربا  ترضح  حبص  ماگنه  اهزور  زا  یکی  رد  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 2
: تفگ دید ، ار  يدیفس  يوم  رات  کی  دوخ  نساحم 

نیملاعلا بر  هَّلل  دمحلا 

مـشچ ار  وا  ات ) هدینادرگ  قفوم  ارم  هک  ار  وا  میامنیم  دمح   ) هدیناسر و ّنس  نیاب  ارم  هک  نایناهج  هدننیرفآ  راگدرورپ و  يارب  دمح  ، 
ترـضح تسا  هدومرف  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار ...  اـم  داد  ربخ  ما 3 - هدومنن  ینامرفان  تیـصعم و  یندزمهب 
یصخش هک  دشیم  یهاگ  دیدرگیمن و  دیفس  اهنآ  شیر  نکیل  دندشیم و  ریپ  نادرم  هتـشذگ  ياهنامز  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

ردپ ناشیا  زا  کیمادک  هک  دوبن  مولعم  يو  رب  دندوب و  سلجم  نآ  رد  شنارسپ  اب  يردپ  هک  دشیم  یسلجم  لخاد 
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ردپ امش  زا  کیمادک  دیسرپ  یم  تهج  نیا  زا  دوب ) هایس  همه  شیر  دندوب و  رگید  کی  تهابـشب  بیرق  ای  هیبش و  همه  نوچ   ) تسا
ات ار  يریپ  تمالع )  ) نم يارب  هدب  رارق  ایادخ  درکضرع  ترضح  نآ  دش  میهاربا  ترـضح  نامز  نوچ  ات ) دوب  نینچ  نیا   ) و تسا !؟

.دیدرگ دیفس  ترضح  نآ  شیر  رس و  يوم  تهج  نیا  زا  موش ، هتخانش  هلیسونآب 

مدآ تقلخ  تیفیک  رشب و  رد  یسنج  زئارغ  تبحم و  تعیبط و  یگنوگچ  تلع و  مشش  دون و  باب 

هک یتـقو  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما - ترـضح  هک  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  زا  ار ...  اـم  درک  ثیدـح  - 1
نیمز رد  هک  دوب  هتشذگ  لاس  رازه  تفه  « 1  » سانـسن نج و  تقلخ ) تدم   ) زا هک  ینآ  زا  دعب  دنیرفایب  یقلخ  دومرف  هدارا  دنوادخ 

زا نیمز  لهاب  دینک  هاگن  هکئالمب  دومرف  ار و  اهنامسآ  تاقبط  دوشگ  دیامن  قلخ  ار  مدآ  ترـضح  هک  تساوخ  و  دندرکیم ، یگدنز 
بکترم هک  دندید  ار و  ناشیا  دنـسپان  رادرک  هحیبق و  لامعأ  دندرک  هدهاشم  دندومن و  رظن  دـنوادخ  رمأب  هکئالم  و  سانـسن ، نج و 

دندشیم و هانگ 

______________________________

ناسناب هیبش  دنا  هدوب  یقولخم  سانسن  ( 1)

230 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

مـشخ رد  دـنتفر و  ورف  بضغب  دـمآ و  گرزب  تیـصعم ) ینامرفان و  هنوگ  نیا   ) ناشرظنب دـندومنیم ، داسف  دـنتخیریم و  قحاـن  نوخ 
.دنیامن يراددوخ  بضغ  زا  دننک و  ظفح  ار  دوخ  دنتسناوتن  هک  يروطب  دندش 

وت لیلذ  ناوتان و  فیعـض و  قولخم  اه  سانـسن ) نج و   ) نیا نأشلا و  میظع  رهاـق  راـبج و  رداـق و  زیزع و  یئوت  اراـگدرورپ  دـنتفگ :
ار وت  لاح  نیا  اب  و  وت ، تیفاعب  دندرگیم  دنم  هرهب  و  دننکیم ، یناگدنز  وت  يزورب  و  دنشابیم ، وت  تردق  هضبق  رد  نیمز و  رد  دنتـسه 

ناهانگ نیا  بکترم  دنیامنیم و  تیصعم 
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ماـجنا هک  ار  هچنآ  ینیب  یم  يونـشیم و  هکنیا  اـب  يریگیمن  ماـقتنا  اـهنآ  زا  ینکیمن و  بضغ  مشخ و  ناـشیا  رب  وت  دـنوشیم و  گرزب 
.دیآ یم  گرزب  ام  رب  حماست ) و   ) رما نیا  و  دنهدیم ؟

تجح هک  داد  مهاوخ  رارق  نیمز  رد  دوخ  بناج  زا  يا  هفیلخ  نم  انامه  دومرف : هکئالم !، زا  دینش  ار  نانخـس  نیا  نوچ  یلاعت  يادخ 
دننام  ) دنزیرب قحانب )  ) اهنوخ دننک و  داسف  نیمز  رد  هک  ار  یناسک  یهدـیم  رارق  ایآ  دـنتفگ ؟ هکئالم  مقولخم  رب  نیمز  رد  دـشاب  نم 

نیا ایادخ  مینکیم  سیدـقت  حـیبست و  ار  وت  ام  هکنآ  لاح  و  دـنتخیر ) اهنوخ  دـندرک و  ار  داسف  يالعأ  دـح  هک  سانـسن  ناجلا و  ونب 
ینوخ و  میئامن ) یمن  ینمـشد  توادع و  میرب و  یمن  دسح  و   ) مینکیمن داسف  اریز  هکئالم  ام  نیب  زا  امنب  رایتخا  هدـب و  رارق  ار  هفیلخ 

.میزیریمن

، تسین نآ  زا  یعالطا  یهاگآ و  ار  امـش  هک  منادـیم  رـشب ) تقلخ  رارـسأ  زا   ) یئاهزیچ نم  دومرف : اهنآ ) باوج  رد   ) یلاـعت يادـخ 
ماما و و  حلاص ، ناگدـنب  و  نالوسر ، و  ربمغیپ ، ار  وا  زا  ینادـنزرف  مهد  رارق  دوخ و  تردـقب  ار  یقلخ  منیرفایب  هک  ما  هتـساوخ  انامه 

ناشیا دنناسرتب  و  نم ، تیصعم  زا  دنیامن  یهن  ار  ناشیا  ات  مناگدنب  رب  نیمز  رد  میامن  دوخ  هفیلخ  ار  اهنآ  و  هدننک ، تیاده  نایاوشیپ 
رد نم  ياضر  هک  یهارب  ار  اهنآ  دـننک  یئامنهار  نم و  یگدـنب  تعاطا و  هب  ار  ناشیا  دـننک  تلـالد  تیادـه و  و  نم ، باذـع  زا  ار 

.دوخ قلخ  رب  ار  نانآ  منادرگ  دوخ  تجح  تسنآ و 

ناراکهانگ و  میامنیم ، ناشدوجو  زا  یلاخ  ار  نیمز  درک و  مهاوخ  دوبان  ار  سانسن  و 

231 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

نج هفئاط 
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ّنج و نایم  مهد و  ياج  دنـشابن  مدآ  ینب  اب  رواجم  هک  نیمز  فارطا  رد  اوه و  رد  و  دوخ ، صاـخ  ناگدـنب  قلخ و  زا  میاـمن  رود  ار 
تیصعم دنک و  هانگ  هک  يرشب  ره  و  دنیامن ، هلماعم  تسلاجم و  ترشاعم و  اهنآ  اب  هک  دنیب  هن  ار  ّنج  رشب  هک  مهد  رارق  یباجح  رشب 

.مرادن یسک  زا  یمیب  سرت و  تشاد و  مهاوخن  راک  نیا  زا  یکاب  مهد و  لزنم  ناراکهانگ  هاگیاج  مّنهج )  ) رد ار  وا  دیامن 

اناد و یئوت  و  يا ، هدومرف  میلعت  امب  هک  ار  هچنآ  زج  مینادیمن  ام  اریز  يا  هدومرف  هدارا  هک  ار  هچنآ  هدب  ماجنا  ایادخ  دـنتفگ : هکئالم 
(. دوشیمن تفای  یبیع  صقن و  میکح  ياهراک  رد  یهدیم و  ماجنا  ار  يراک  تمکح  ملع و  اب  هک   ) میکح

وا رد  حور  مدومن و  قلخ  ار  وا  نوچ  و  يا ، هدـشریغتم  لـگ  زا  ار  يرـشب  منکیم  قلخ  دومرف : هکئـالم  باوج  رد  زاـب  یلاـعت  يادـخ 
همه رب  ار  دوـخ  تجح  هک  دـنک  قـلخ  ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  مدآ  قـح  رد  دوـب  يا  همدـقم  رمأ  نیا  دـینک و  هدجـس  وا  رب  دـیاب  مدـیمد 

(. دنشاب ادخ  رمأ  تعاطا  يایهم  اهنآ  و   ) دیامن مامت  هکئالم 

ءاـیبنأ درک  مهاوخ  قلخ  لـگ ) يا   ) وت زا  دومرف  درک و  جوزمم  طولخم و  كاـخ  اـب  تفرگرب و  نیریـش  بآ  زا  یفک  دـنوادخ  سپ 
تعاطا هب   ) دننکیم توعد  ار  مدرم  هک  یناسک  هدننک و  تیاده  ناماما  هتسیاش و  حلاص و  ناگدنب  لسرم و  ناربمغیپ  و  لسرم ) ریغ  )
تشهب هب  ار  اهنآ  هک   ) مرادن یسک  زا  یمیب  سرت و  یئاورپ و  و  تمایق ، زور  ات  تفر ) دنهاوخ   ) تشهب هب  هجیتنلاب ) هک  نم  یگدنب  و 

دناوتیمن یسک  و  مربیم )
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؟ درک دنهاوخ  هک  هچنآ  زا  دوش  یم  هدیسرپ  مدرم  زا  نکیل  و  نم ) ياهراک  لامعأ و  رب  دیامن  ضارتعا  و   ) دنک لاؤس  نم  زا 

نارگمتـس و نارابج و  میامنیم  قلخ  وت  زا  دومرف : و  دومن ، جوزمم  كاـخ  اـب  تفرگرب و  خـلت  روش و  بآ  زا  يرگید  فک  سپـس  و 
منهج يوسب  ار  مدرم  هک  یناسک  نیطایـش و  ناردارب  ناراکهانگ و  و  دـنا ) هدومن  یئادـخ  ياعدا  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  و   ) هنعارف

دیوگب  ) دنک و لاؤس  نم  ياهراک  زا  هک  تسین  یقح  دسریمن و  اریسک  مرادن و  یکاب  و  تمایق ، زور  ات  ار  ناشیا  ناوریپ  دنناشکیم و 
زا نکیل  يدیرفآ ) ار  اهنیا  ارچ 

232 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

هبوت ادخب و  هجوت  هطساوب  هک   ) دهد رییغت  دهاوخب  رگا  هک  درک  طرـش  ار  ادب  ناشیا  اب  و  دننکیم ، هچنآ  زا  دوش  یم  لاؤس  مدرم  همه 
ادب نیمیلا  باحـصأ  اب  و  دناشکب ) حالـص  اوقتب و  روجف  قسف و  زا  دهد و  لاقتنا  یبوخب  يدب  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  یگدنب  تدابع و  و 

«. 1  » درکن طرش  ار 

راهچب دومرف  رمأ  و  داد ، ياج  ار  اهنآ  شرع  ياپ  رد  درک و  طولخم  رگیدـکیب  ار  خـلت ) روش و  نیریـش و  كاـخ  بآ و  زا   ) ود ره  و 
اهلگ نآ  رب  ار  اهداب  ادخ ) رمأب  انب   ) ناشیا و  اهلگ ، نآ  رب  دننازوب  ار  اهداب  هک  بونج  ابص و  روبد و  لامش و  داب  رب  دنلکوم  هک  کلم 
ادوس دندومن و  ياج  نآ  رد  مغلب ، و  ارفص ، و  نوخ ، و  ادوس ، زا : تسترابع  هک  ار  هناگراهچ  تعیبط  دندروآ و  حالصاب  دندینازو و 

داب تهج  زا  ارفص  ابص و  داب  تهج  زا  مغلب  تسلامش و  داب  تهج  زا 
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هدـنز ادوس  هطـساوب  و  دـیدرگ ، لماک  مامت و  وا ) دالوا  و   ) مدآ ندـب  اه  تعیبط  نیا  زا  سپ  و  تسبونج ، داـب  تهج  زا  نوخ  روبد و 
ارادـم قفر و  اهیئوکین و  اهیندـیماشآ و  اهیندروخب و  تبحم  مغلب  ببـسب  و  درک ، ادـیپ  لمأ  لوط  صرح و  تشاد و  تسود  ار  ندوب 

یچیپرس دّرمت و  يدنـسپ و  دوخ  ربکت و  روج و  ملظ و  رکم و  تنطیـش و  ینادان و  تهافـس و  بضغ و  ارفـص  هیحان  زا  و  درک ، ادیپ 
.دیدرگ اهتذل  اهتوهش و  اهمارح و  بکترم  ار و  نانز  تشاد  تسود  نوخ  تهج  زا  دومن و  روما  رد  لیجعت  و  اهفرح ) اهراک و  زا  )

زا ارم ...  درک  ثیدح  تفگیم  مردپ  متفای 2 - مالّسلا  هیلع  یلع  ياهباتک  زا  یکی  رد  ار  بلاطم  نیا  هک : دومرف  ترضح  نآ  سپس  و 
: دومرفیم هک  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح 

.تسا هدننک  گنج  نمشد  هلزنمب  نآ  و  مغلب : لوا - تسا  راهچ  رشب ) ي   ) اهتعیبط

دشکیم ار  دوخ  يالوم  یمالغ  دوش  یم  هاگ  هک  تسمالغ  هلزنمب  نآ  و  نوخ : مود -

______________________________

تسود و یفسلف  تاحالطـصا  تاغل و  گنهرفب  راحب و  ( 4 - 92  ) هب نیبلاط  تسا و  یلـصفم  ثحب  ءاب ) حتفب   ) ادـب عوضوم  رد  ( 1)
هعجارم قودص  خیش  موحرم  نیثدحملا  سیئر  مالّسلا  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  دیحوت و  يداجس و  رفعج  دیس  ياقآ  رصاعم  دنمشناد 

دنیامرف
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دشاب و رورپ  تیعر  هک  تسیناطلس  هلزنمب  نآ  و  داب : موس - دیامنیم ) كاله  ار  وا  دوش و  یم  نوخ  راشفب  التبم  هاگ  رـشب  نینچ  مه  )
رگا هک  تسا  نیمز  دننامه  اریز  نآ ، زا  ناسنا  یتمالـس  تسا  رود  ردقچ  هک  تاهیه  تاهیه  و  ارفـص : مراهچ - دنک  ارادـم  ناشیا  اب 

دیآ تکرحب 
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رگا هک  ندب  يارفـص  نینچمه  و  دوش ، یم  تارامع  یبارخ  ثعاب  تاقوا  زا  يرایـسب  رد  و   ) دزرلیم دـشاب  نآ  يور  هچ  ره  دزرلب ، و 
(. دزاسیم كاله  هاگ  رامیب و  ار  ناسنا  دیآ  شبنجب 

رگج تاحـشرت ) رثا   ) رد ناسنا  یئوخ  دنت  تظلغ و  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح  زا  ارم ...  درک  ثیدـح  - 3
 ... ارم درک  ثیدح  - 4 .تسا ؟ یمدآ  بلق  رد  لقع  رون )  ) هاگیاج و  تسا ، دیفس  رگج  يددغ ) تاحـشرت  رثا   ) رد ایح  و  تسهایس ،
مدآ رب  دومن  رمأ  روبد ) ابـص و  بونج و  لامـش و   ) هناگراهچ دابب  دومن  قلخ  ار  مدآ  ترـضح  دنوادخ  نوچ  هک  هباحـص  زا  یکی  زا 

.تشادرب یتعیبط  يداب  ره  زا  شترضح  ندب  دندیزو و  ترضح  نآ  ندب  رب  ادخ  رمأب  اهداب  و  دنزوب ،

اذـغ ندـب  رد  یگنـشت ) یگنـسرگ و   ) ترارح ببـسب  ناسنا  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ارم ...  درک  ثیدـح  - 5
معط و و  دیوبیم ، دونشیم و  داب  طسوتب  و  دمهفیم ، لقع ) رون  هطـساوب   ) دنیب و یم  مشچ )  ) رون هلیـسوب  و  دماشآ ، یم  بآ  دروخیم و 

ناسنا هدعم  رد  ترارح  رگا  دیامنیم و  تکرح  حور  ببـسب  و  دـنکیم ، كرد  ناهد )  ) بآ هطـساوب  ار  اهیندـیماشآ  اهیندروخ و  هزم 
دـشیمن و ادـیپ  هدـعم  رد  یترارح  دوبیمن  داـب  ندـب  رد  رگا  و  دـیدرگیمن ، مضه  دـیماشآ  یم  هک  يزیچ  دروخیم و  هک  یئاذـغ  دوـبن 

رگا دیامن و  دمآ  تفر و  دـنک و  تکرح  تسناوتیمن  ناسنا  دوبن  حور  رگا  و  دـشیمن ، جراخ  ندـب  زا  یئاذـغ  دـئاز  داوم  تالوضف و 
چیه رد  تشادن ) لقع  رون  رگا   ) دیدیمن و ار  يزیچ  یمدآ  دوبن  رون  مشچ  رد  رگا  و  دـینازوسیم ، ار  هدـعم  ترارح  دوبن  بآ  يدرس 

يرما
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.دیمهف یمن  درکیمن و  لقعت 

تـسا بآ  دننامه  ندـب  رد  نوخ  و  نیمز ، رد  تستخرد  هلزنمب  ندـب  رد  اهناوختـسا  تسناسنا و  لکیه  تروص و  كاخ  لگ و  سپ 
یتماقتسا نیمز  هک  نانچمه  و  نیمز ، يور 
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رگم درادـن  ّومن ) دـشر و  و   ) تماقتـسا مه  یمدآ  ندـب  بآ ، هطـساوب  رگم  یهاـیگ ) دـنکیمن  ومن  دـشر و  لوصحم و  يارب   ) درادـن
.نوخ هطساوب 

.تسنوخ فک  یبرچ و  بیکرت ) عامتجا و  زا   ) ناسنا خم  و 

عمج دنوادخ  نوچ  و  دشاب ) وا  حور  هک   ) ترخآ زا  یتمسق  و  دشاب ) وا  ندب  هک   ) ایند زا  یتمسق  تسمسق ، ود  زا  ناسنا  تقلخ  زین  و 
حور دریمیم و  وا  حور  ندب و  نایم  دزادنا  یئادج  دنوادخ  هک  یماگنه  و  دنک ، یگدنز  ایند  رد  دناوتیم  وا  حور  ندـب و  نیب  دـیامرف 

ءایـصوا ناربمغیپ و  دسج  رگم   ) دش دهاوخ  هدیـسوپ  نامز  رورمب  دنام و  دهاوخ  نیمز  رد  وا  دـسج  تفر و  دـهاوخ  الاب  نامـسآب  وا 
.ددرگیمرب دوخ  هیلوأ  تلاحب  وا  ندب  رصانع  زا  کی  ره  و  قح ) هار  يادهش  یعقاو و  داهز  یقیقح و  ياملع  ناشیا و 

تمحر گرم  تسا و  ریوزت  هلیح و  رکم و  هیحان  زا  رفاک  یکریز  و  تسلقع ، دییأت  رون و  زا  نمؤم  شوه  شناد و  ملع و  لامک و  و 
رفاک يارب  گرم  و  دندرگیم ) لئان  یتشهب  تمعنب  دنوشیم و  تحار  ایند  تلذم  يراتفرگ و  زا  اریز   ) نمؤم ناگدنب  يارب  تسیئادـخ 

تبوقع و  یضعب ، رب  تسمدرم  زا  یضعب  طلـست  يرگید  تسحور و  رب  یکی  دیامنیم  تبوقع  زرط  ود  دنوادخ  تستبوقع و  تمقن و 
حور رد  ندب  ندب و  رد  حور  نوچ   ) مسج يرامیب  رقف و  زا  تسترابع  حور  رب  دنوادخ 
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(. دراد یئازسب  ریثأت 

، َنُوبِسْکَی اُوناک  اِمب  ًاضَْعب  َنیِِملاَّظلا  َضَْعب  یِّلَُون  َِکلذَک  َو  دیامرفیم : نآرق  رد  هک  نانچ  تسیراوخ  تلذ و  یضعب  رب  یضعب  طلست  و 
.دنوشیم بکترم  هک  یناهانگ  ببسب  میهد  طلست  رگید  یضعب  رب  ار  ناراکمتس  زا  یضعب  ام 

زا نمؤم  یهاگ  هک  تسناهانگ  لباقم  رد  تبوقع  تسترخآ و  رد  مه  اـیند و  رد  مه  رفاـک  تبوقع  تسا و  اـیند  رد  نمؤم  تبوقع  و 
نکیل و  دوش ، یم  تیصعم  بکترم  هارکإ  روطب  ای  درادن و  ار  دوخ  ظفح  یئاناوت  هکنآ  هطـساوب  ای  یـشومارف و  تهجب  ای  اطخ و  هار 
تهجب و  یمالـسا ) یبهذم  ناگدنیوگ  نیغلبم و  املع و  مالّـسلا و  مهیلع  همئا  ربمغیپ و  ادخ و  اب   ) تفلاخم رطاخ  يارب  ادمع و  رفاک 

، ددرگیم هانگ  بکترم  دسح  يور  زا  راکنإ و  ینمشد و 
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( نامیا اب  مدرم   ) امـش اب  هک  يدسح  ببـسب  رافک  ْمِهِـسُْفنَأ ، ِْدنِع  ْنِم  ًادَسَح  ًاراَّفُک  دیامرفیم : عوضوم  نیا  رد  یلاعت  يادـخ  هک  نانچ 
یقیـسوم دـنیوگیم  ای  میروخیم و  تهج  نیدـب  تسلالح و  ام  نید  رد  بارـش  دـنیوگیم  الثم   ) دـنوشیم هاـنگ  بکترم  ادـمع  دـنراد 

سفن درم  نتخانـش  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار ...  ام  درک  ثیدـح  - 6 شندینش !!؟) نتخاون و  درادن  یلاکـشا 
و نوخ ، زا : تسترابع  وا  هناگراهچ  تعیبط  تسا و  نکر  راهچ  نوتـس و  راهچ  تعیبط و  راهچ  شندب  رد  دـنادب  هک  تسنآ  ار  دوخ 

.مغلب و  ادوس ، و  ارفص ،

«. ملع  » و هظفاح »  » و شوه ) « ) مهف  » و تسلقع ، زا  ناسنا  یئاناد  یکریز و  و  لقع »  » زا تسترابع  وا  هناگراهچ  نوتس  و 

دنیب یم  رون  ببسب  و  بآ ، و  حور ، و  ترارح ، و  رون ، زا : تسترابع  وا  هناگراهچ  ناکرا  و 
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؟ وا ندب  نامتخاس  تسنیا  و  ار ؟ اذغ  هزم  معط و  دشچیم  دنکیم و  كرد  ناهد )  ) بآ ببسب  و  دیامنیم ، ربدت  لقعت و  دونشیم و  و 

دنیب یم  و  تشهب ) يدبا  ياهتمعن  لباقم  رد   ) ار ایند  یتسپ  يدوبان و  انف و  دنیب  یم  دشاب  روعش  تناطف و  اب  كریز و  اناد و  رگا  سپ 
ادیپ وا  تردق  ادخب و  نامیا  و   ) هدمآ اجک  زا  ءایشا  همه  نیا  هک  دمهفیم  و  رداق ) يادخ  لباقم  رد   ) ار دوخ  یناوتان  زجع و  فعض و 

هلیسوب هک  دیامنیم  كرد  و  « 1  » هدیرفآ ایند  نیا  رد  دنوادخ  ار  نوگانوگ  ءایـشا  نیا  ار و  وا  یتلع  هچ  يارب  هک  دـمهفیم  و  دـنکیم )
تـشهب لامعا  رد  صولخ  هجیتن  هک  دـنادیم  دـیامن و  کیدزن  تعاـطا  تداـبع و  رد  صـالخاب  ار  دوخ  دـناوتیم  يراـک  لـمع و  هچ 

؟ دوب دهاوخ 

هطـساوب و  يدرـس ، مود : یمرگ ، لوا : تسا ، هتـسباو  اهنآب  شرادرک  راتفگ و  راتفر و  هک  تسا  رثؤم  لماع  ود  یـسک  ره  ندـب  رد  و 
دوخ و  ددرگیم ؟ يدزد  تیانج و  لتق و  بکترم  ای  و  دوش ، یم  طاشن  اـب  اـی  دـنکیم و  تشحو  تشهد و  یمدآ  هک  تسندـب  یمرگ 

قسف ای  دیامنیم و  تروشم  روما  رد  نارگید  اب  ای  و  دیدرگ ؟، دهاوخ  يأرب  دبتسم  هاوخ و 

______________________________

.تسا ماقم  اب  بسانم  هک  دوش  هعجارم  - 46 هحفص - و  - 45 هحفصب - هدش  هدیرفآ  يرما  هچ  يارب  رشب  هکنیا  نتسناد  يارب  ( 1)
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ای و  ددرگیم ، نوزحم  مومهم و  هدرـسفا و  دـیدرگ  بلاغ  وا  رب  يدرـس  رگا  و  دزرویم ؟؟ ربکت  ای  ینتورف و  ای  دـنکیم و  انز  روجف و  و 
ار هدننک  هتسخ  تارطاخ  ای  و  درادنپ ، یم  راوخ  لیلذ و  ار  دوخ 
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نیا و  دوـش !؟ یم  سویأـم  هنادنمتداعـس  یگدـنز  زا  اـی  و  دوـش ، یم  یلوتـسم  وا  رب  یــشومارف  اـی  و  دـهدیم ، شرورپ  دوـخ  زغم  رد 
عقومب ناسنا  یهاگ  هک  تسا  اذغ  رثا  رد  رثؤم  لماع  ود  نیا  و  ددرگیم ، یمسج ) یحور و  ياه   ) يرامیب بجوم  هک  تسا  یضراوع 
طلـست يارب  ار  هار  ندروخ  عقوم  ریغ  اجبان و  ياذـغ  هک  تسا  مولعم  حـضاو و  نیا  و  دروخیم ، اذـغ  عقوم  ریغ  رد  هاگ  دـنکیم و  لیم 

.دنکیم زاب  يرامیب  عون  همه 

ناحتما يارب   ) دیامرف هدارا  دنوادخ  هاگ  ره  دنتسه و  ادخ  نایرکشل  ناسنا  ياضعا  قورع و  حراوج و  دومرف : ترـضح  نآ  سپـس  و 
.دنک طلسم  وا  رب  ار  اهنآ  دنادرگ ، رامیب  ار  وا  ناسنا ) هجرد  ماقم و  يدنلب  ای  يرادیب و  هّبنت و  ای  و 

رد هک  هچنآ  زا  تسا  تفگـش  بجعت و  یـسب  راوازـس  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ارم ...  درک  ثیدـح  - 7
رگا نوچ  نآ ، فالخ  دـض و  مه  تستمکح و  بوخ و  تافـص  هدام  مه  ناسنا  بلق  رد  اریز  تسا  وا  بلق  نآ  و  تسناـسنا ؟! ندـب 

ناجیه شبلق  رد  عمط  هکنآ  زا  سپ  دش و  دهاوخ  راتفرگ  عمط  تلذب  دنزاس ) راودیما  يزیچب  ار  وا  هک   ) دش ضراع  وا  رب  يراودیما 
دایز رکف  رثا  رد  اریز   ) دـشکیم اریو  نزح  فسأت و  دوش  بلاغ  وا  رب  يدـیماان  سأی و  رگا  و  درک ، دـهاوخ  كاله  ار  وا  صرح  درک 

تبابط رظن  زا  وا  هجلاعم  رگید  هک  دـسرب  فعـض  هجرد  اهتنمب  وا  حور  ندـب و  هک  ییاج  ات  دوش  یم  ناوتان  فیعـض و  ناـمز  رورمب 
شمشخ درادهگن و ) ار  دوخ  دناوتیمن  رگید   ) دیآرد بضغب  رگا  و  دشابن ) نکمم  یناور  یمسج و 
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يرایشوه يدنمتداعس و  ندومن  ظفح  دشاب  دونشخ  اضر و  هکنآ  ضوع  دروآ  يور  واب  یتخبشوخ  تداعس و  رگا  و  دوش ، یم  دایز 
ادیپ ندرک  رارفب  هجوت  دسرب  واب  یفوخ  سرت و  رگا  و  ددرگیم ) هانگ  بکترم  دوش و  یم  رورغم  هاگ  و   ) دنکیم شومارف  ار  نتشیوخ 
زیزع ار  دوـخ  دـشاب  نمیا  تیثـیح ) ضرع و  لاـم و  ناـج و  زا   ) ظاـحل همه  زا  رگا  و  دوـش ) یم  لـفاغ  رداـق  يادـخ  زا  و   ) دـیامنیم

یثداوحب  ) رگا و  ددرگیم ! رورغم  دسرب  واب  يا  هزات  تمعن  رگا  و  دنکیم ) ربکت  نارگید  يارب  و   ) درامشیم

237 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دیآ شتسدب  یلاوما  رگا  و  دنک ، اوسر  ار  وا  یتقاطیب  عزج و  ات ) دیامنیم  عزج  عزف و  ردقنآ   ) دوش راتفرگ  یتبیصمب  دنک و ) دروخرب 
عفر عفدب و  دوش  تعاضب ) یب  و   ) ریقف رگا  و  دنکیم ، ادـخ ) تعاطا  زا   ) یچیپرـس نایغط و  تورث  نتـشاد  ببـسب  دوش ) دـنمتورث  (و 

تسدب یئاذغ  رگا  دنادرگیم و  شناوتان  تسـس و  دوش و  یم  فیعـض  دوش  هنـسرگ  رگا  و  دیامنیمن ) ادخب  یهجوت  و   ) دشوکیم رقف 
.!؟ دشکب سفن  دناوتن  رگید  هک  دروخیم  ردقنآ  دروایب 

يور هدایز  طارفا و  هچ  ره  رد  و  دید ، دهاوخ  ار  شررـض  دنک  یهاتوک  ریـصقت و  ناسنا  تابحتـسم ) تابجاو و  زا   ) هچ ره  رد  سپ 
: دنا هدومرف  هک  نانچ  دنهدن  تسد  زا  یگدنز  رد  ار  يور  هنایم  هک  تسا  همه  هفیظو  نیا  رب  انب   ) داتفا دهاوخ  داسفب  دیامن 

(. تسا اهنآ  رد  يور  هنایم  اهراتفگ  اهراتفر و  اهراک و  نیرتهب  اهطسوا ، رومالا  ریخ 

رد تسا  ماما  هلزنمب  ندب  رد  بلق  هک  ینالف  يا  نادب  يدرمب : دومرفیم  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 8
تعاطا تسبجاو  هک  مدرم  نیب 
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(. دنا هدومن  دراو  ررض  دوخب  دنربن  ار  دوخ  ماما  نامرف  رگا  هک   ) ار وا  مدرم  دننک 

اهنآ يارب  يا  هثداح  ره  هک   ) تسبلقب هتسباو  ناشتاروما  بلق و  يارب  دنتسه  رکشل  ناوعأ و  « 1  » دسج حراوج  عیمج  هک  ینیبیمن  ایآ 
مـشچ ود  و  وا ) رد  هیذوم  ياهزیچ  ای  تاناویح و  ندش  دراو  ندینـش و  رد   ) شوگ ود  دننام  دنیامنیم ) هعجارم  بلقب  اروف  دـیآ  شیپ 

راوتاربـال هاگتـسد  نیا  و  بوخ ، زا  دـب  يوب  نداد  صیخـشت  اـهوب و  ندـیئوب  رد   ) ینیب و  وا ) رد  هرـضم  ءایـشا  لوـخد  ندـید و  رد  )
راوتاربال هاگتـسد  زین  نیا  و   ) ناهد و  ندب ) اب  فلاخم  ای  قفاوم و  ياهیندـیماشآ  اذـغ و  مهف  يارب  هداد  رارق  دـنوادخ  هک  تسیگرزب 

رادربنامرف عیطم و  همه  هک  جرف  اپ و  ود  تسد و  ود  و  هریغ ) اذغ و  هزم  معط و  مهف و  يارب  تسا  یبیجع 

______________________________

ءاـیبنا هراـب  رد  هک  ناـنچ  هدـش  لامعتـسا  ینعم  نیمهب  مـه  نآرق  رد  و  حور ، نودـب  ندـب  يدـبلاک  لـکیه  زا  تستراـبع  دـسج  ( 1)
ترـضح هک  قوف  تیاور  رد  و  حور ، اب  ناسنا  ندب  دبلاک  زا  تسا  ترابع  مسج  َماعَّطلا و  َنُولُکْأَی  ًادَسَج ال  ْمُهاْنلَعَج  ام  َو  دـیامرفیم :

ناج یب  دسج  دننامه  دنـشاب  ماما  نودب  رگا  مدرم  هک  هدوب  نیا  ترـضح  نآ  دارم  دیاش  هدومرف  ناونع  ار  دسج  مالّـسلا  هیلع  قداص 
.دوب دنهاوخ 

238 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

: دنک هاگن  دهاوخب  بلق  هاگ  ره  هک ) دننکیم  لمع  شنامرف  زا  یچیپرـس  نیرتکچوک  نودب  دهد  روتـسد  وا  هچ  ره   ) دنـشابیم و بلق 
دنکیم و زاب  ار  ندینش  هار  دهدیم و  تکرح  ار  شوگ  ینورد ) هاگتسد   ) دنک ندینش  هدارا  تقو  ره  و  دیامنیم ، زاب  ار  نامشچ  ناسنا 

هدارا هاگ  ره 
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ناسنا دیوگب : نخـس  دهاوخب  هاگ  ره  دـناسریم و  بلقب  ینیب ) هار  زا   ) ار وب  نآ  دـشکیم و  الاب  ینیب  رد  ار  اوه  ناسنا  دـیامن : ندـیئوب 
دـهدب و ای  و   ) دریگب ار  يزیچ  دـهاوخب  هاگ  ره  و  دـیوگیم ، نخـس  نابز  اب  دـنادرگب و ) ناهد  فارطاـب  دـهدیم و  تکرح  ار  ناـبز  )
( دراذگیم بقعب  ای  ولجب  و   ) دنکیم زاب  ار  اهاپ  ناسنا  دور : هار  دهاوخب  هاگ  ره  و  دهدیم ، تکرح  ار  اهتسد  یمدآ  دراذگب ) درادرب و 

.دنک تکرح  نز ) رد  تیثونا  درم و  رد   ) تیلوجر تلآ  دیامن  عامج  رکف  هدارا و  هاگ  ره  و 

همادا دوخ  راکب  دـنناوتیمن  رگید  اضعا  نیا  دـتفیب  راـک  زا  يا  هقیقد  اـی  دوبیمن و  بلق  رگا  هک   ) دنتـسه بلقب  هتـسباو  اـهنیا  همه  سپ 
تاروتـسد عیطم  دنیامن و  لمع  ار  وا  رماوا  دیاب  دنتـسه و  ماماب  جاتحم  مدرم  نینچمه  و  دش ) دهاوخ  كاله  یمدآ  هجیتنلاب  دنهد و 

.دنشاب وا 

دنوادخ هک  مدآ  ترـضح  تقلخ  هراب  رد  یلـصا )  ) تاروت رد  تسا  هتفای  وا  هک  شردپ  زا  « 1  » هبنم نب  بهو  زا  ارم ...  داد  ربـخ  - 9
ّومن دشر و  هک  وا  نادنزرف  رد  مداد  رارق  تثاروب  ار  اهنآ  زیچ و  راهچ  زا  ار  وا  دسج  مدومن  بیکرت  ار و  مدآ  مدومن  قلخ  هدومرف :

______________________________

همدـص و زا  تسناـیدوهی  تسد  رد  ـالعف  هک  یتاروت  اریز  تسین  یلعف  تاروت  زا  دـیامنیم  لـقن  تاروت  زا  هّبنم  هک  قوـف  تیاور  ( 1)
و هدیدرگ ، نیودت  هتشون و  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نامز  زا  دعب  اهنرق  نوچ  هدنامن !؟ ظوفحم  نوصم و  راگزور  ءانبا  فیرحت 
دـنا و هدـیناجنگ  نآ  رد  ار  دوخ  یناـسفن  تـالیامت  یـصخش و  ضارغأ  دـنا و  هتـشون  دوخ  رکف  هقیلـس و  قوذـب و  نآ  ناگدنـسیون 

هاوخلدب
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رد نآ  زا  يا  هّمـش  تسین و  ادـیپان  یفخم و  میهف  ياـناد  عـبتتم  رب  بلطم  نـیا  دـنا و  هداد  ياـج  نآ  رد  ار  یبلاـطم  نارگید  دوـخ و 
.تشذگ - 152 و - هحفص 62 - یقرواپ 

239 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

.تمایق زور  ات  اهنآب  دننکیم 

.يدرس و  یمرگ ، یکشخ ، تبوطر ، زا : تسا  ترابع  زیچ  راهچ  نآ  و 

تسا و كاـخ  زا  يدـسج  ره  یکـشخ  ار و  حور  وا  رد  مداد  رارق  سفن و  و  بآ ، كاـخ و  زا  ار  مدآ  مدـیرفآ  هک  دوـب  نینچ  نآ  و 
رد ار  تعیبـط  راـهچ  زین  وا  هیلوا  تـقلخ  زا  سپ  و  حور ، زا  نآ  يدرـس  تدورب و  سفن و  لـبق  زا  نآ  یمرگ  بآ و  زا  نآ  تبوـطر 

ندب درادن  یئاناوت  تماقتسا و  نم و  نذاب  رگم  دسج  درادن  یماوق  و  تسا ، هتسباو  نآب  دسج  ماوق  كالم و  هک  متـشاد  ررقم  شندب 
و  ) دـنک راک  دـناوتیمن  يرگید  نآ  دوجو  نودـب  هک  تسا  جاتحم  طوبرم و  يرگیدـب  اـهنیا  زا  کـی  ره  و  تعیبط ، راـهچ  نآـب  رگم 

نیا رد  ار  زیچ  راهچ  نآ  زا  کی  ره  و  مغلب ، و  نوخ ، ارفـص ، ادوس ، زا : تسا  ترابع  تعیبط  راهچ  نآ  و  دـیامن ) لـمع  دوخ  هفیظوب 
رد یمرگ  ترارح و  هاـگیاج  و  ارفـص ، رد  تبوطر  هاـگیاج  و  تسا ، ادوـس  رد  یکـشخ  تسوـبی و  هاـگیاج  هک  مداد ، رارق  اـهتعیبط 

.مغلب رد  يدرس  تدورب و  هاگیاج  و  نوخ ،

رگا نکیل  و  دوب ، دهاوخ  تمالس  تحص و  لامک  رد  دشاب  مک  هن  دایز و  هن  هک  اهتعیبط  نیا  وا  رد  دشاب  لدتعم  هک  يدسج  ره  سپ 
ردق رهب  رگید  یقاب  رب  درک  یتدایز  دش و  جراخ  لادتعا  ّدح  زا  اهتعیبط  نیا  زا  یکی 
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هک  ) یلومعم دح  زا  دـش و  صقان  رگا  و  دوش ) ناسنا  تکاله  ببـس  اسب  هچ  و   ) دـش دـهاوخ  ندـب  لخاد  يرامیب  هدرک  یتدایز  هک 
دناوتن رگید  هک  ددرگ  يرامیب  ثعاب  مه  نآ  دوش و  مامت  شیئاناوت  هک  يروطب  دوش  یم  فیعـض  رورمب  دـیدرگ  رتمک  دـشاب ) دـیاب 

(. ددرگ یمدآ  تکاله  بجوم  هاگ  مه  نیا  و   ) دیامن تنراقم  اهتعیبط  یقاب  اب  هدرک  ادیپ  هک  یناوتان  زجع و  هطساوب 

رد شتعاجش  تنوشخ و  يدنت و  و  هایس )  ) رگج رد  شبضغ  و  هیلک ، رد  وا  رورس  حرف و  هاگیاج  و  تسغامد ، یمدآ  لقع  هاگیاج  و 
ناـیامن شتروـص  رد  هودـنا  نزح و  یلاحـشوخ و  راـثآ ) و  ، ) زرپـس رد  وا  هدـنخ  و  دیفـس )  ) رگج رد  وا  تبغر  تـالیامت و  و  بلق ،

(. ناوختسا رس  ود  یقالت  لحم  داص  رسک  میم و  حتفب   ) لصفم تصش  دصیس و  شندب  مامت  رد  دش  هداد  رارق  و  ددرگیم ،

240 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دنادب دسانـشب و  یبوخب  ار  درد  دـنادب و  کین  ار  اود  درد و  هک  تسا  یـسک  نآ  بطب  ملاع  بیبط  هک : هبنم  نب  بهو  تسا  هتفگ  و 
زا کی  مادک  ناصقن  ای  یتدایز و  رثا  رد  هک  دـمهفب  هدـیدرگ و  ادـیپ  يرامیب  هک  هدـش  ثعاب  هچ  تسا و  اجک  زا  درد  أشنم  رـس  هک 

دـسرب لادتعا  دحب  ات  دنک  تیوقت  ار  نآ  هدش  ادیپ  یناصقن  رگا  درک و  هجلاعم  ار  نآ  ناوتیم  یئاود  هچ  اب  هک  دنادب  تسا و  اهتعیبط 
،. ددرگرب ندب  یتمالس  ات  دیامن  يریگولج  هدرک  یتدایز  وا ) ياهتعیبط  زا  یکی  ای  يددغ  تاحشرت   ) رگا و 

بیکرت اهنآ  زا  دسج  هدش و  هداد  رارق  وا  ندب  رد  هک  تسیئاهتعیبط  رثا  زا  ناسنا  قالخا  و 
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زا تنوشخ  یئوخدنت و  و  « 1  » بآ زا  قالخا  یـشوخ  یمرن و  تسا و  كاخ  زا  یمدآ  هدارا  مزع و  هک : تسا  نینچ  نیا  نآ  و  هتفای ،
دهدیم ماجنا  هتسیاشان  ياهراک   ) دیدرگ بلاغ  شندب  رب  یکـشخ  تسوبی و  رگا  سپ  تسیدرـس  تدورب و  زا  ّینأت  راقو و  ترارح ،

دوخ و   ) يراوخ یتسـس و  تناهمب و  لیدـبت  وا  یقالخا  شوخ  یمرن و  دـش  بلاغ  تبوطر  رگا  و  دوش ، ادـیپ  شبلق  رد  تواـسق  اـت )
، ددرگیم ینیب ) رترب  دوخ  و   ) اجیب تنوشخ  ینادانب و  لیدبت  وا  تنوشخ  دیدرگ  بلاغ  وا  رب  ترارح  رگا  و  دوش ، یم  ینیب ) رت  تسپ 

نیا رب  انب  دش  دـهاوخ  ینیب ) رتمک  دوخ  و   ) دـیدرت کش و  ینادانب و  لیدـبت  وا  ینأت  راقو و  درک  هبلغ  وا  رب  يدرـس  تدورب و  رگا  و 
شدصق دوب و  دهاوخ  مکحم  شمزع  مزج و  دشاب  میقتـسم  وا  ینامـسج )  ) تقلخ ناسکی و  شتافـص  همه  لدـتعم و  وا  قالخا  رگا 

.ددرگیم ینأت  راقو و  اب  رطاخ و  مارآ  مهف و  دنت  دشاب و  میالم 

زا ناـسنا  هدارا  مزع و  يدــیمون و  سأـی و  هودــنا و  نخــس و  تنوـشخ  یقلخ و  دــب  یلد و  گـنت  تلاـخب و  بـلق و  تواـسق  سپ 
تروشم نارگید  اب  يراودـیما و  و  ادـخب )  ) برقت و  نارگیدـب )  ) لسوت تلالم و  و  رکف )  ) هعـسوت تواخـس و  مرک و  و  تسکاخ ؟؟

اهراک روما و  رد  )

______________________________

ندـب نزو  مهد  تفه  اریز  تسا  دـنمزاین  نادـب  یناسنا  هک  تسیداوم  نیرتمهم  زا  دراد  ندـب  يارب  هک  یتایح  تیمهاـب  رظن  بآ  ( 1)
.درمشرب ناوتیم  مسق  تفه  ابیرقت  ندب  يارب  بآ  دئاوف  و  تسبآ ،

.دوش یم  نوخ  رد  فنل  عیام  داجیا  ببس  - 1

دننام اهمادنا  ندب و  هفلتخم  تاحشرت  رد  - 2
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.دوش یم  تفای  تسا  دوجوم  لصافم  رد  هک  یعیام  طاخم و  ارفص و  قازب و  باعل و  کشا و 

یلخاد و تاقارتحا  زا  لصاح  تالوضف  عفدب  دیامنیم 4 - ناسآ  ار  اهنآ  مضه  بذج و  هدرک و  کمک  یئاذغ  داوم  ندـش  قیقرب  - 3
.دنکیم کمک  هدش  هدعم  لخاد  هک  یندعم  داوم  جورخ 

.دیامنیم کمک  سفنت  هب  دیفس  رگج  نتشاد  هاگن  مرن  هزات و  هطساوب  - 5

.دنکیم يرای  یقرع  تاحشرت  هطساوب  ندب  ترارح  لداعت  ظفحب  - 6

.دیامنیم ددم  اذغ  مضه  زا  دعب  نوخ  فرطب  اهاذغ  لاقتناب  - 7
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.تسبآ زا  یمدآ  ندومن 

ادـیپ لیامت  قالخا  هنوگ  نآب  ادابم  هک  ددرگ  فئاخ  یکاخ و  قالخا  وا  رب  دـنک  ادـیپ  هبلغ  هکنیا  زا  دـسرتب  لقع  بحاـص  رگا  سپ 
هک تسا  هنوگ  نیدـب  بلطم  نیا  و  دزیماـیب ، یبآ  قـالخا  اـب  ار  یکاـخ  قـالخا  هک  دـنک  مزلم  ار  دوخ  رودـقملا  یتح  دـیاب  دـیامن ؟

تلاخب و  هنیس ، هعـسوتب  ار  یلد  گنت  و  دیامن )؟ رایتخا  دشاب  تلادع  هک  ار  ود  نیا  طسو  دح  هک   ) دزاس جوزمم  یمرن  اب  ار  تواسق 
ار صرح  و  ادـخب )  ) لـسوتب ار  هودـنا  و  مـالک ، رد  بدا  یقـالخا و  شوخب  ار  نخـس  تنوـشخ  یقلخ و  دـب  و  شـشخب ، لذـبب و  ار 
اب  ) يراک نداد  ماجنا  میمـصت  ماگنه  و  اـهراک ) زا  هرگ   ) شیاـشگب هدژم  يراودـیماب و  ار  يدـیماان  و  صرح ) زا  دوخ   ) يرادـهگنب

( یگـشیمه رادـیاپ و   ) هبوتب ار  هاـنگ  رب  رارـصا  نارگید و  تحیـصن  ندرک  لوبقب  ار ) دوـخ  دـیامن  دـهعتم  دـنک و  تروـشم  نارگید 
نتخادرپ هدوهیب  وهل و  ياهراکب  ندرک و  يزاب  توهش و  یکبس و  يدنت و  تسناسنا  یناویح ) حور   ) سفن هیحان  زا  دزاس و  هتخیمآ 

دایز و  ) هدنخ و 
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.تشحو سرت و  متس و  ملظ و  هلیح و  رکم و  تهافس و  ینادان و  ندومن و  اجیب )

مهف و ءایح و  تفع و  راقو و  يرابدرب و  ملح و  تسیمدآ  یتوکلم )  ) حور زا  و 
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دیاب دنک  هبلغ  وا  رب  یناسفن  قالخا  هک  دسرتب  روعـش  لقع و  بحاص  رگا  و  یـشنم ؟، گرزب  و  نارگید ) اب  ي   ) ارادـم یئوگتـسار و 
ملح و اب  ار  ندـمآ ) مشخب  دوز  و   ) یقالخا دـنت  هک  تسناـنچ  نیا  و  دـیامن ؟، جوزمم  یناـحور  قـالخا  اـب  ار  دوخ  یناـسفن  قـالخا 
وهل و ياهراکب  ندرک و  يزاب  و  اجبان ) یـسنج  هزیرغ  لامعإ  زا  يراددوخ  و   ) تفعب ار  توهـش  و  راـقو ، اـب  ار  یکبـس  و  يراـبدرب ،
و تشز ، راتفر  لامعا و  زا  يراد  نتـشیوخ  مرکب و  ار  ینادان  و  ّربدـت ، مهفب و  ار  هدـنخ  و  ادـخ ) زا  ندرک   ) اـیحب ار  نتخادرپ  هدوهیب 

ربصب ار  يرامیب ) الب و  ثداوح و  زا   ) تشحو سرت و  و  ارادـمب ، ار  متـس  ملظ و  و  یئوگتـسار ، يرادرک و  تسردـب  ار  هلیح  رکم و 
.ندومن

لاحشوخ دیرگیم و  ددنخیم و  دنیشن و  یم  دزیخیمرب و  دماشآ و  یم  دروخیم و  دنیب و  یم  دونشیم و  ناسنا  هک  تسا  سفن  ببسب  و 
هار دـهد و  زیمت  لـطاب  زا  ار  قح  دـناوتیم  ناـسنا  هک  تسحور  ببـسب  و  ددرگیم !؟ نیگمغ  كانهودـنا و  دوـش و  یم  رطاـخ  داـش  و 

.دهد صیخشت  اطخ  دب و  زا  ار  باوص  بوخ و  یهارمگ و  فارحنا و  قیرط  زا  ار  تسار 

كرد ّربدت و  لقعت و  و  دیامنیم ، تلادع ) و   ) قحب مکح  و  دزومآ ، یم  نارگیدب  ار  ملع  دوش و  یم  ملاع  هک  تسحور  ببـسب  مه  و 
زا  ) دیامنیم ایح  و  دنکیم ،
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، درادیم رذح  رب  هانگ  زا  ار  دوخ  و  دوش ، یم  كاردا  مهف و  اناد و  تهاقف و  اب  و  دیامن ، شـشخب  لذب و  و  تشز ) ياهراک  باکترا 
و دسرب !؟ لامک  دـحب  ات  دـنکیم  تیدـج  و  دـیامنیم ، ترخآ ) ایند و  رد   ) ندـش تخبـشوخ  تداعـس و  ریخ و  لاعفأ  رد  شـشوک  و 

: زا دنترابع  اهنآ  و  ار ، هناگ  هد  ياهتلصخ  دوخ  يوکین  قالخا  رب  دیازفایم 

ندرک راتفر  ارادم  اب  و  ربص ، یئوگتسار ، عرو ، یمرن ، مالّسلا ،) مهیلع  همئا  لوسر و  ادخ و  روتـسدب   ) لمع ملع ، لقع ، ملح ، نامیا ،
.اهتلصخ نیا  رد  نید  تاروتسد ) ماکحأ و   ) مامت تسا  عمج  اریز  نارگید ؟ اب 

زا  ) نایغط یشکرس و  لقع  نمشد  یقمحا ، ملح  نمشد  تسا ، رفک  نامیا  نمـشد  تسا و  ینمـشد  اهتلـصخ  نیا  زا  کی  ره  يارب  و 
ینادان لهج و  ملع  نمشد  ادخ ،) رماوأ 
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یئوگتـسار نمـشد  روـجف ، قـسف و  اوـقت  عرو و  نمـشد  اـهراک ،) رد   ) باتـش هـلجع و  یمرن  نمـشد  یلبنت ، لـسک و  لـمع  نمـشد 
.!؟ تسا متس  ملظ و  ارادم  قفر و  نمشد  و  ندومن ، یبات  یب  عزف و  عزج و  ربص  نمشد  یئوگغورد ،

تعفنم شیارب  هک  يزیچ  ره  نیب  وا و  نایم  دوش  یم  عنام  لیاح و  ددرگیم و  طلـسم  وا  رب  رفک  دـش  تسـس  ناـسنا  ناـمیا  هاـگ  ره  و 
.دراد

.دوش دوبان ) یلکب  اسب  هچ  و   ) راوخ لیلذ و  شزیمآ ) رفک  راکفا   ) هک يروطب  ددرگیم  تسس  رفک  دش  مکحم  وا  نامیا  رگا  و 

و دنادرگیم ، شلیلذ  ریحتم و  دیامنیم و  هطاحا  ار  وا  دنکیم و  ادیپ  يرترب  ّولع و  تقامح  دیدرگ  فیعـض  يرابدرب  ملح و  تقو  ره  و 
.دوش یم  ادیوه  رهاظ و  وا  رب  تقامح  يدب  دش  مکحم  ملح  رگا 

قفر رگا  و 
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مشخ و ددرگیم و  راکـشآ  شیارب  ماقتنا ) يارب  ای  روما و  زا  یـضعب  رد  باتـش  و   ) هلجع يدـب  دـش  راوتـسا  تباـث و  شیارب  ارادـم  و 
.دوش یم  تبیه  تفع و  راقو و  بحاص  دیدرگ و  دهاوخ  رود  وا  زا  بضغ 

ینمشد و نارگیدب  دوش و  یم  هانگ  بکترم  هجیتنلاب  ددرگیم و  طلسم  وا  رب  روجف  قسف و  دیدرگ  فیعض  شیاوقت  عرو و  هاگ  ره  و 
.داد دهاوخ  ماجنا  لطاب  هتسیاشان و  لامعا  دریگیم و  ارف  ار  وا  تقامح  درک و  دهاوخ  ملظ 

شنتفگ تسار  رگا  و  دنزیم ، تمهت  ددنب و  یم  ارتفا  نارگیدب  دوش و  یم  دایز  شنتفگ  غورد  دـش  فیعـض  شیئوگتـسار  هاگ  ره  و 
ریخب و تهج  نیا  زا  دنزیمن و  تمهت  ددنب و  یمن  ارتفا  نارگیدب  ببس  نیاب  دوش و  یم  هدنکارپ  شفارطا  زا  غورد  انیقی  دیدرگ  يوق 

.ددرگیم رود  اهیدب  مامت  زا  دوش و  یم  کیدزن  یبوخ 

ریخ لامعأ  درادـن  ربص  نوچ  و  دروآ ، یم  يور  واب  هودـنا  نزح و  وا و  نید  دوش  یم  تسـس  عبطلاـب  دـیدرگ  تسـس  شربص  رگا  و 
وا زا  هودـنا  نزح و  دـش و  دـهاوخ  صلاخ  بئاوش ) زا   ) شنید دـیدرگ  ربص  ياراد  رگا  و  دوش ، یم  عیاض  شرجا  دـهدیمن و  ماـجنا 

دوش یم  مکحم  هدارا  مزع و  اب  دوب و  دهاوخ  رایسب  شرجا  دهدیم و  ماجنا  ریخ  لامعا  دورب و 
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.دنکیم یلبنت  یتسس و  زا  بانتجا  و 

و درک ، دهاوخ  نارگیدب  ملظ  هلیـسو  نیدب  دبای و  هار  وا  رب  یئوخ  دنت  ددرگ و  دایز  شندروخ  بیرف  درک  ارادم  قفر و  كرت  رگا  و 
دوش رهاظ  شینادان  دیامن و  كرت  ار  اهیئوکین  دوش و  تارکنم  تشز و  ياهراک  بکترم  دورب و  شتسد  زا  يور  هنایم  تلادع و 
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رد فعض  دریمب و  شیقالخا  نسح  مرن و  و  ددرگ ، لمع  تسـس  ملع و  كرات  دوش و  مک  شینادان  لقع و  ملح و  و  ددرگ ، تسپ  و 
نامرف هک  دوش  هارمگ  نانچ  و  ددرگ ، تسس  كدنا و  شیئوگتسار  دوش و  سفن ) ياوه   ) بولغم شیاوقت  عرو و  دیآ ، دیدپ  شندب 

!!. دربن ار  نامیا  لها 

، ملع ملح  زا : تسا  ترابع  اهنآ  ددرگ و  تفاـی  وا  رد  هتـسیاش  وکین و  تلـصخ  هد  دـشاب  ملاـس ) لـماک و   ) لـقع ياراد  هک  ره  سپ 
لوبق يوریپ و  و  دـب ، راتفگ  راتفر و  لاـمعأ و  زا  نتـشاد  تهارک  ریخ ، ياـهراک  رب  تموادـم  تنازر ، اـیح ، تنایـص ، تفع ، دـشر ،

.هدننک تحیصن  تحیصن 

.دوش یم  بعشنم  رگید  تلصخ  هد  هناگ  هد  ياهتلصخ  نیا  زا  کی  ره  زا  و 

روهشم ینادان  تهافسب و  ندیـسر ، يراوگرزب  تفارـشب و  نتـشاد ، مدرم  نایم  مارتحا  يریخب ، تبقاع  ددرگیم : بعـشنم  ملح  زا  هک 
تفـص زا  نتفای  یئاهر  تسپ ، تعیبط  زا  ندـش  رفنتم  رجزنم و  ندـش ، بحاصم  رـشاعم و  ناکین  اب  نتفای ، ترهـش  یمانکینب  ندـشن ،

؟ یلاع تاجردب  ندیسر  یقالخا و  شوخب  ندش  روهشم  تسپ ) قالخا  و   ) تمائل

دنمتورث و  اـقباس ، هدوب  راوخ  لـیلذ و  هک  دـنچ  ره  تزع  و  دـشاب ، تسپ  بسن  رظن  زا  هچ  رگا  تفارـش  ملع ، زا : ددرگیم  بعـشنم  و 
تـسپ ریقح و  هچ  رگا  ندرک  ادـیپ  مدرم  نایم  تلزنم  ماقم و  و  هدوب ، ناوتان  فیعـض و  هچ  رگا  یئاناوت  و  هدوب ، ریقف  هچ  رگا  ندـش 

و شندـش ) ملاع  زا  شیپ  دـندرکیم  درط  دوخ  زا  ار  وا  ای  و   ) هدوب رود  هچ  رگا  ندـش  مدرم  ياـهراک ) رارـسا و   ) هب کـیدزن  و  هدوب ،
هچ رگا  ددرگیم  ایح  ياراد  و  هدوب ، لیخب  اقباس  هچ  رگا  ندش  ششخب  دوج و  بحاص 
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البق هچ  رگا  دوش  یم  یملاس  سفن  بحاص  و  هدیسریم ، رظنب  کچوک  هچ  رگا  دوش  یم  تبیه  اب  و  هدوب ، مرشیب  نیا  زا  شیپ 
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.هدوب نیچ ) نخس  عاعرلا و  جمه  ای  رامیب  و   ) برطضم هیفس و 

ماجنا ندروآ ،) اجب  حیحـص   ) تداـبع يوقت ، ندومن ، یئوکین  نتفاـی ، تیادـه  مکحم ، يأر  يرکف ،)  ) دـشر زا : ددرگیم  بعـشنم  و 
.یئوگتسار ششخب و  تعانق ، طیرفت ،) طارفا و  نودب   ) روما رد  يور  هنایم  داصتقا و  وکین ، ریبدت  حیحص و  رکف  اب  اهراک  نداد 

راتفر یتسردب  ناتسود  اب  هانگ ،) زا   ) يراد نتشیوخ  دنکیمن ) عمج  تورث  مارح  زا  اریز  روما   ) تیافک تفع ، زا : دوش  یم  بعشنم  و 
نید و  ) يراـی ندرکن ) مارح  رد  یـسنج  هزیرغ  لاـمعإ  ناـهانگ و  ندـشن  بکترم  رب   ) ربـص ندوب ،) دوخ  ياـهراک   ) تبقارم ندرک ،

نتخیر اـهیراتفرگ و  زا  ندـش   ) تحار ندوب ، هدوـمرف ) ررقم  دـنوادخ  هک  یقزرب   ) اـضر نیقی ، هلحرمب ) ندیـسر  ، ) ندوـمن نارگید )
.ندوب مالّسلا ) مهیلع  همئا  لوسر و  ادخ و  رماوأ   ) میلست و  وربآ ،)

ياهراک زا  بانتجا  تیصعم و  زا   ) زیهرپ عرو و  تاهورکم ،) تاهبـش و  تایهنم و  زا   ) سفن ّفک  تنایـص ، زا : دوش  یم  بعـشنم  و 
ناوج تورم و  تامّرحم ،) تارکنم و  حـیابق و  زا  سفن   ) نتـشادهاگن هزیکاپ  هیکزت و  دـنوادخ )  ) شیاتـس یئوکین  حـیبق ،) تشز و 

دنمجرا خماش و  ماقمب  یگدنب  تدابع و  رثأ  رد  ادخ  صاخ  ناگدـنب  زا  یعمج  هکنیا  زا  ندروخ   ) هطبغ تواخـس ،) و   ) مرک يدرم ،
برق ماقمب  ندیسر  رورس ، حرف و  دناسرب ،) یگدنب  ماقمب  ار  دوخ  ات  درک  دهاوخ  ششوک  هلیسو  نیدب  هدیـسرن و  وا  دنا و  هدش  لئان 

(. دنوادخ تافص  رد   ) رکفت و  تداعس ، جوا  و 

ندومن ینابرهم  و   ) تفأر یمالک ،) شوخ  و   ) یمرن ءایح ، زا : دوش  یم  بعشنم  و 
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ادخ و تاروتسد  يوریپ  و   ) تعواطم يدنـسروخ ، تشاشب و  ریخ ،) ياهراکب   ) تموادم ناتـسدریزب ،) فطل  و   ) تمحر نارگیدب ،)
تاهورکم و زا   ) زیهرپ اهیدـب ،) تامرحم و  زا   ) يراد نتـشیوخ  شکرـس ) هرامأ   ) سفن ندومن  لـیلذ  مالّـسلا ،) مهیلع  همئا  لوسر و 

.یقالخا شوخ  و  هانگ ،)

ملع ینأت ، رطاخ ،) شمارآ  و   ) تنوکس راقو ، تنازر ، زا : دوش  یم  بعشنم  و 
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و  ) يراگتسر واب ،) تبسن  مدرم   ) یتسود تبحم و  تفارـش ، اب  تلزنم  ماقم و  تقیقح ) قح و  لباقم  رد  ینتورف  و   ) نیکمت شناد ، و 
(. تشز دنسپان و  رادرک  هانگ و  زا   ) ینامیشپ هبانا و  و  ایر ،) زا  تادابع  لامعأ و   ) ندش كاپ  نتفای ،) رفظ 

عوشخ و   ) عوضخ ترخآ ،) ایند و   ) تزع یئاناوت ، تردق و  يوقت ، حالص و  نتشاد ، ریخ  لامعأ  رب  تموادم  زا : دوش  یم  بعشنم  و 
(، يورخا تبوـقع  نارگید و  تیذا  ملظ و  زا   ) ینمیا تدایـس ، تمظع و  ادـخ ،) يوـسب  تشگزاـب  هبوـت و  و   ) هباـنا دـنوادخ ،) يارب 

.ندوب ریخب  تبقاع  و  وا ، زا  مدرم  تیاضر 

بکترم هک   ) توهـش زا  يریگولج  اهیدب ، زا  يرود  تنایخ ، كرت  تناما ، نسح  اهیدـب ، زا  نتـشاد  تهارک  زا : دوش  یم  بعـشنم  و 
ندومن یکچوک  دنتـسه ،) رتکچوک  ای  يواسم و  وا  اب  هک  یـصاخشاب  تبـسن   ) ینتورف عضاوت و  وگتـسار ، ناـبز  دوشن ،) هریغ  اـنز و 
رتکچوک رت و  تسپ  هک  یناسک  يارب  نداد  فاصنا  ملع ،) اـی  اوقت و  اـی  نس  رظن  زا   ) وا زا  دنتـسه  رتـالاب  رترب و  هک  يدارفاـب  تبـسن 

.ندرک دب  ناتسود  نامدرم و  زا  يرود  و  ندومن ، ناگیاسمهب  یکین  وا ، زا  دنشابیم 

مدرم دنسپ  دروم  مهف ، شوه و  ندش  لماک  لقع ، هوق  ندش  دایز  هدننک ، تحیـصن  تحیـصن  لوبق  يوریپ و  زا : دوش  یم  بعـشنم  و 
( نارگید  ) تمالم زا  بانتجا  ندیدرگ ، عقاو 

همحرلا هیلع  قودص  عیارشلا  للع  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 316 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاهیراتفرگ ثداوح و  لباقم  هک   ) هدـنیآ رب  تبقارم  رادرک ،) راتفگ و  راتفر و  و   ) لاـح حالـصا  بضغ ، مشخ و  زا  يرود  ندومن ،
.يراکتسرد رب  تموادم  و  قح ، هقیرط  رب  ندنام  مدق  تباث  تماقتسا و  نمشد ، عفد  يارب  ندش  هدامآ  ندوبن ،) ربص 

ار ام  درک  ثیدح  - 10 دوب !؟) دهاوخ  اهتلصخ  هنوگ  نیا  ياراد  دشاب  لقاع  یسک  ره  هک   ) لقاع ياهتلصخ  زا  تلصخ  دص  دوب  نیا 
زا نخس  دندوب و  ناتسود  زا  یعمج  ترضح  نآ  دزن  مالّسلا و  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  مدوب  تفگ  هک  نارهم  نب  هعامـس  زا  ... 

هعامـس دیوش ، تیادـه  ات  ار  شنایرکـشل  لهج و  ار و  شنایرکـشل  لقع و  دیـسانشب  دومرف : ترـضح  نآ  دـمآ  نایمب  لهج  لقع و 
قلخ یلاعت  يادخ  دومرف : ترضح  نآ  دیا ، هتخومآ  امب  امش  هک  ار  هچنآ  زج  مینادیمن  ار  يزیچ  ام  موش  تیادف  مدرک : ضرع  دیوگ 

دوخ رون  زا  ار  لقع  دومرف 
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ورب بقع  دومرف : واب  دـمآ ، شیپ  ایب ، شیپ  دومرف  واـب  سپـس  و  شرع ، تسار  فرط  زا  « 1  » نویناـحور زا  تسا  قولخم  نیلوا  نآ  و 
زا سپ  و  متـشاد ، رتراوگرزب  متاقولخم  مامت  رب  ار  وت  یگرزب و  تقلخب  مدومن  قلخ  ار  وت  دومرف  واب  لـج  زع و  يادـخ  تفر ، بقعب 

يادـخ دـماین ! ایب ، شیپ  دومرف  واب  سپـس  تفر ، بقعب  ورب  بقع  دومرف  واب  و  یناملظ ، خـلت و  يایرد  زا  ار  لـهج  دومرف  قلخ  لـقع 
دوخ تمحر  زا  و   ) درک تنعل  ار  وا  سپ  يدـش ) نم  تنعل  قحتـسم  يدربن و  ارم  نامرف  هک   ) يدرک ربکت  لهج  يا  دومرف : واب  یلاعت 

(. دومرف شرود 

فطل نوچ  لهج  و  دومرف ، تمحرم  رکشل  جنپ  داتفه و  لقع  يارب  و 
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تفگ و  درک ، ینمـشد  توادع و  راهظا  تفرگ و  لد  رد  ار  وا  هنیک  ار  شنایرکـشل  دومن  هدـهاشم  و  دـید ، لقع  رب  ار  ادـخ  مارکا  و 
نمب متـسه و  وا  ّدـض  نم  و  یتشاد ، شیمارگ  يا و  هداد  ورین  واب  يا و  هدومن  قلخ  ار  وا  هک  تسیقولخم  نم  دـننام  زین  لقع  ایادـخ ؟

زا ار  امش  دیدومن  ارم  ینامرفان  تنایرکشل  وت و  رگا  نکیل  منکیم و  اطع  زین  وتب  دومرف  واب  یلاعت  يادخ  يدرکن  اطع  يرکـشل  ورین و 
.داد رارق  وا  يارب  رکشل  جنپ  داتفه و  دنوادخ  سپ  مدش ! یضار  طرش  نیاب  تفگ  لهج  درک ، مهاوخ  رود  مدوخ  تمحر 

تسا لهج  ریزو  هک  ّرـش  وا  دض  و  تسا ، لقع  ریزو  هک  یکین ) و   ) ریخ زا : تسترابع  لهج ) و   ) لقع هناگجنپ  داتفه و  ياهرکـشل  و 
، تسا رفک  وا  دض  هک  نامیا  رگید  و  « 2»

______________________________

هراب رد  تشذگ  ( 1)

هَّللا قلخ  ام  لوا 

رمأ دیاش  و  راگدرورپ ، رماوأ  تعاطا  دایقنا و  راهظا  يارب  دشاب  یقیقح  دـیاش : نتفر  بقع  ندـمآ و  شیپ  هب  رما  و  - 21 هحفص - رد 
هلیذر قالخا  تلذ و  صقن و  يوسب  طوبه  طاطحنا و  ای  و  تفارش ؟، لامک و  يالعأ  دحب  ندیسر  يارب  تیلباق  ینعی : دشاب  ینیوکت 

.؟ تسپ و 

مامت ءدبم  دناشکیم و  یـسنج  زئارغ  تاوهـشب و  دنکیم و  رما  يدـبب  ار  ناسنا  هک  تسا  هراما  سفن  لقع  لباقم  رد  لهج  زا  دارم  ( 2)
.تسلقع لباقم  رد  لهج  نایرکشل  زا  یکی  دوخ  ملع  لباقم  رد  لهج  نوچ  ملع  لباقم  لهج  هن  تسا  اهشزغل  اهاطخ و 

راـحب رد  تسا و  - 76 دوش - یم  هظحـالم  هک  ناـنچ  نتم  رد  نکیل  هدوـمرف و  - 75 ار - لـهج  لـقع و  نایرکـشل  تیاور  لوا  رد  و 
(- 1 ج - 110)
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رد ار  نآ  تافاضا  و  تسا ، رارکت  اهنآ  زا  یضعب  ابیرقت  هدش و  طبض  تبث و  - 77 لاصخ - رد  و  - 78 1 ج -) - 21  ) یفاک رد  و  - 81
.دوشن هابتشا  للع  نتم  اب  ات  متشون  هراتس  ود  نیب 
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، تسا اـهنآ ) همه   ) راـکنإ شدـض  و  منهج ) تشهب و  داـعم و  مالّـسلا و  مهیلع  همئأ  لوسر و  ادـخ و  رماوا  ندومن  لوبق  و   ) قیدـصت
اـضر تسا ، روـج  ملظ و  شدـض  تلادـع و  تسا ، راـگدرورپ ) تمحر  زا   ) يدـیماان سأـی و  شدـض  و  یهلا ) تمحرب   ) يراودـیما

عمط تسا ، یهلا ) ياـهتمعن   ) نآ رفک  شدـض  و  یهلا ) ياـهتمعن   ) رکـش تسا ، طخـس  مـشخ و  شدـض  و  یهلا ) تمـسق  اـضقب و  )
لهج و شدـض  شناد و  ملع و  تسا ، ترفغم ) لـضف و  تمحر و  زا   ) سأـی شدـض  و  یهلا ) ترفغم  لـضف و  تمعن و  تمحرب و  )
مارح و زا  تسجرف  مکـش و  ظفحب   ) تفع تسا ، یقمحا  شدـض  یکریز و  مهف و  تسا ، صرح  شدـض  لـکوت و  تسا ، یـشنادیب 

یتفع یب  يرد و  هدرپ  شدـض  و  دـنکن ) طیرفت  طارفاب و  لیامت  هک  تسا  توهـش  هوق  نتـشادهاگن  لدـتعم  كان و  ههبـش  ياـهزیچ 
همئا لوسر و  ادخ و  رماوا  لباقم  رد   ) عضاوت تسا ، یقالخا  دب  شدـض  ارادـم و  قفر و  ایندـب ، لیم  تبغر و  شدـض  دـهز و  تسا ،

( روما زا  یضعب  رد   ) هلجع تعرس و  شدض  ینأت و  تسا ، ربکت  شدض  و  حلاص ) ناگدنب  املع و  تایاور و  نآرق و  مالّسلا و  مهیلع 
دنوادخ یهاون  رماوأ و   ) میلـست تسا ، یئوگ  هزره  نایذه و  شدض  یـشوماخ و  تسیربصان ، تهافـس و  شدض  يرابدرب و  ملح و 

نایغط یچیپرس و  شدض  تسا و  ندش )
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ریز ماتیا و  لاـفطا و  دوخب و   ) محرت تسترودـک ، هنیک و  شدـض  و  نارگید ) ریـصقت  زا   ) شـشخب وفع و  تسا ، ادـخ )  ) یناـمرفان و 
.تسبلق تواسق  شدض  و  ناتسد )

( مدرم زا   ) يزاین یب  تسا ، ماقتنا  شدض  تشذگ و  عزف ، عزج و  يربص و  یب  شدض  ربص و  تسا ، دـیدرت  کش و  شدـض  نیقی و 
رهم و تسا ، یشومارف  نایسن و  شدض  ظفح و  تسا  وهـس  شدض  رکذت و  تسا ، مدرمب ) ندومن  يزیچ  یب  راهظا  و   ) رقف شدض  و 

ینمشد شدض  یتسود و  تسا ، عنم  شدض  کمک و  تاساوم و  تسا  صرح  شدض  تعانق و  تسا ، یگقالعیب  شدض  هقالع و 
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( ینیب رترب  دوخ  و   ) ربـکت شدـض  عوضخ و  تسا ، تیـصعم  شدـض  و  دـنوادخ )  ) تعاـط تسا ، هلیح  رکم و  شدـض  اـفو و  تسا ،
شدض و  يرادهاگن )  ) تناما تسا ، لطاب  شدض  قح و  تسیئوگغورد ، شدض  یئوگتسار و  تسا ، ضغب  شدض  تبحم و  تسا ،
تسا بلق ) یکریز  و   ) تماهش تسا ، ایرب ) لمع  ندوب  طولخم  و   ) كرش شدض  و  لامعا ) رد   ) صالخا تسا ، تناما ) رد   ) تنایخ

تفرعم تسا ، يروعـش  یب  یمهفن و  شدـض  و  شراثآ ) تافـصب و  تسا  اهزیچ   ) یکریز تناطف و  تسا ، بلق )  ) يدـنک شدـض  و 
قلمت ور  شیپ  رد  هک   ) یئورود شدـض  بـیع و  ظـفح  تـسا ، ینمـشد  راـهظا  شدـض  یهارمه و  تـسا ، راـکنا  شدـض  و  قـحب ) )
شدـض و  ندـناوخ )  ) زامن تسا ، نارگید )  ) رارـسا زار و  ءاشفإ  شدـض  رارـسا و  ناـمتک  یـشوپزار و  هلیح ،) رکم و  يارب  دـیوگیم 

، تسا داهج  كرت  شدـض  و  ادـخ ) هار  رد  گنج  و   ) داهج تسا ، نتفرگن  هزور  شدـض  و  نتفرگ )  ) هزور تسا ، زامن  ندومن  عیاض 
دهع یشومارف  شدض  جح و  لامعا ) يارب  هکمب  نتفر  )
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( تسا قاـثیم  دـهع و  دـیدجت  يارب  جـح  و  دـنروآ ، اـجب  جـح  هک  شناگدـنب  زا  هتفرگ  قاـثیم  دـهع و  دـنوادخ  نوـچ   ) تسقاـثیم و 
، تسا ایر  شدض  تقیقح و  تسا  ندش  اهنآ  قاع  شدض  ردام و  ردـپب و  یئوکین  تسا ، ینیچ  نخـس  شدـض  نخـس و  يرادـهگن 

یئاورپ یب  شدض  هیقت و  تسا ، یـشورف  هولج  شدض  یـشوپ و  دوخ  تسندش ، تشز  ياهراک  بکترم  شدض  ندرک و  وکین  راک 
، تسیگ هدیرد  شدض  ءایح و  تسا ، یفیثک  شدـض  یگزیکاپ و  تفاظن و  تسیفاصنا ، یب  شدـض  فاصنا و  تسا ، زار ) هعاشا  (و 

جنر بعت و  شدض  و  ترخآ ) ایند و   ) یتحار شمارآ و  ندومن ، دـح  زا  زواجت  شدـض  و  یگدـنز ) رد  هصاخ  روما  رد   ) يور هنایم 
هب طاطحنا  و   ) صقن شدـض  و  تداعـسب )  ) ومن دـشر و  تسا ، یتخـس  تبوعـص و  شدـض  و  یگدـنز ) روما  نتفرگ   ) ناـسآ تسا ،
ایند زا  جایتحا  هزادناب  شاعم و  ردقب  دب ،) راتفر  ببـسب   ) تسا يراتفرگ  الب و  شدـض  و  يریخب ) تبقاع  و   ) تیفاع تسا ، یتخبدـب )

شدـض راقو و  نتفر ، سفن  ياوه  لابندـب  شدـض  یئاناد و  تمکح و  تسا ، نتفرگ  ایند  زا  جایتحا  ردـق  زا  هدایز  شدـض  نتفرگ و 
یتخبشوخ تداعس و  تسا ، ندومن ) تشز  ياهراکب  تردابم  و   ) یکبس تفخ و 

250 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

.تسا یتخبدب  تواقش و  شدض  و 

شدض و  نتـشاد ) دـنوادخ  زا  شزرمآ  بلط  و   ) رافغتـسا تسا ، نتـشاد ) هانگ  رب   ) رارـصا شدـض  و  تیـصعم ) زا  ینامیـشپ  و   ) هبوت
دوخ و تیثیح  نامیا و  نید و  ندومن   ) تظفاحم ایندـب ،) رورغ  ای  نآ و  تبوقع  هانگ و  زا  تلفغ  اـی  دوخ و  هنـسح  لاـمعا  رب   ) رورغ

تساوخرد و   ) اعد تسیراگنا ، لهس  هحماسم و  شدض  و  هبجاو ) لامعا  نارگید و 
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لام لیـصحت  رد  ای  ادخ و  تعاطا  تدابع و  رد  تسا  یلاحـشوخ  و   ) طاشن تسا ، دنوادخ  زا  ینادرگور  شدض  و  ندومن ) ادـخ  زا 
شدض تواخس و  تسا ، یئادج  شدض  تفلا و  تسا ، هودنا  نزح و  شدض  يدنـسروخ و  حرف و  تسا ، تلاسک  شدض  و  لالح )
شدـض و  تاناویح ) ادـخ و  ناگدـنبب  تبـسن   ) يزوسلد دـنوادخب ،) تبـسن   ) یئاورپ یب  شدـض  و  ادـخ ) زا   ) فوخ تسا * تلاخب 
شدـض ناشماما و  اب  مدرم  نیب  حلـص  قفاوت و  تسا ، ـالب  يراـتفرگ و  شدـض  یتمالـس و  تسا ، بضغ  شدـض  یناـبرهم و  بیرف ،

هک ینمؤم  ای  ربمغیپ و  یـصو  ای  ربمغیپ و  رد  رگم  دنوشن  عمج  دنلقع  نایرکـشل  هک  اهتلـصخ  نیا  و  تسیرگمتـس * ملظ و  یئادج و 
دنراد و ار  اهتلـصخ  نیا  زا  یـضعب  ربمغیپ ) تیب  لها   ) ام ناتـسود  ریاس  رد  و  دـشاب ، هدومرف  ناحتما  نامیا  يارب  ار  شبلق  راگدرورپ 
لهج و زا  دیدرگ و  دنهاوخ  اهتلصخ  نیا  مامت  ياراد  دش و  دنهاوخ  لماک  هبرجت ) لماکت و  رثأ  رد   ) هتفر هتفر  نامز و  رورمب  نکیل 

رامشب ءایصوا  ءایبنأ و  فیدر  رد  هک  دسر  یئاجب  ام  ناتسود  نآ  هجرد  هک  تسا  ماگنه  نآ  رد  تفای و  دنهاوخ  یئاهر  شنایرکـشل 
نایرکـشل لهج و  زا  ندومن  يرود  تسوا و  نایرکـشل  لـقع و  نتخانـشب  تقیقح  قح و  كرد  مهف و )  ) هک تسین  نیا  زج  و  دـیآ ،

ام و دیامن  قفوم  شدوخ و  تعاطا  هب  دـیامرف  تیانع  قیفوت  و  هانگ ) اطخ و  شزغل و  زا   ) درادـب هاگن  ار  امـش  ام و  دـنوادخ  تسوا و 
.تسنآ رد  وا  ياضر  هک  هچنآب  ار  امش 

هک مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 11
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رگم تسین  لماک  مامت و  هینیقی ) فراعم  هینید و  روما  رد   ) يدرم لقع  و  هدومنن ، تدابع  ار  ادخ  لقع  دننامه  يزیچ  چـیه  دومرفیم :
( تاناویح مدرم و   ) وا تیذا  يدـب و  رـش و  زا  و  دنـشاب ، راودـیما  مدرم )  ) وا یبوخ  ریخب و  ددرگ : عمج  تلـصخ  هد  نیا  وا  رد  هکنآ 

ياهراک و  دنشاب ، نمیا  هدوسآ و 

251 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

رجز دوشن و  لولم  و  درامشب ، گرزب  رایـسب و  ار  نارگید  ي  اهکمک ) و   ) اهراک و  درامـشب ، كدنا  زیچان و  کچوک و  ار  دوخ  ریخ 
رگا دیامن و  در  ار  وا  یهاوخرذع  یـشوخ و  نابزب  ای  دهدب و  يزیچ  واب  تسلئاس  رگا   ) دنیامنیم هعجارم  واب  هک  ینادنمتجاح  دـهدن 
ملع لیصحت  زا  دوشن  لولم  هتسخ و  و  دیامنن ) ریحتم  نادرگرس و  ای  دهد و  ماجنا  دوش  یم  هتخاس  وا  تسد  زا  هک  دشاب  يراک  يارب 

( دشاب ملاس  شنید  هک   ) ار يرادان  رقف و  و  شرمع ، تدـم  رد  دـیامنیم ) ملع  لیـصحت  هک  ار  یـسک  دـیامنن  رطاخ  هتفرگ  لولم و  ای  )
و درادب ، یئایند )  ) تزع ترهش و  زا  رت  تسود  ار  یمانمگ  و  دناشکب ،) هانگ  تلالض و  يداوب  ار  وا  هک   ) تورث زا  درادب  رت  تسود 
ار سک  ره  و  دـشابن ،) ایندـب  صیرح  دـهاوخن و  دوخ  جراخم  زا  هدایز  هک   ) دـشاب شجراخم  هزادـناب  طقف  ایند  زا  وا  هرهب  بیـصن و 

هانگ بکترم  اراکـشآ  انلع و  دنـشاب و  قسفب  رهاجتم  هک  یناسک  نآ  زج   ) تسا رتاوقت  اب  رتراکزیهرپ و  رتهب و  نم  زا  وا  دیوگ  دـنیبب 
(. دنوش

زا هک  یناسک  نآ  رگید  و  دنرتراکزیهرپ ، رتهب و  وا  زا  اعقاو  هک  دنتسه  یناسک  نآ  مسق  کی  دنمسق  ود  رب  مدرم  هک  تسین  نیا  زج 
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دیامن عضاوت  تسا  رتاوقت  اب  رتهب و  وا  زا  هک  دنیبب  ار  یـسک  هاگ  ره  هک ) تسا  یـسک  نآ  یقیقح  نمؤم   ) سپ دنرت ، تسپ  رتدب و  وا 
تـسا رت  تسپ  رتدب و  وا  زا  هک  دنیبب  ار  یـسک  نوچ  و  دـناسرب ، واب  ار  دوخ  ات  دورب ) هتفر  وا  هک  یهارب  دـنک و  وا  يوریپ  و   ) وا يارب 

دارفا خیرات  رد  نوچ   ) دشاب ریخب  تبقاع  دیاش  هدش و  راکشآ  شدب  تافـص  هدیدرگ و  ناهنپ  وا  بوخ  تافـص  تسا  نکمم  دیوگب 
(. دندش لئان  هیلاع  تاماقم  تاجردب و  دندیدرگ و  ریخب  تبقاع  نکیل  دنا و  هدوب  دب  رایسب  رمع  لیاوا  رد  هک  دهدیم  ناشن  يدایز 

نامز لها  گرزب  هک  تفگ  ناوتیم  هدیسر و  دنمجرا  دنلب و  ماقمب  ددرگ  تفای  وا  رد  تافص  نیا  دشاب و  نینچ  نیا  يدرم  هاگ  ره  و 
.دشابیم دوخ 

( تنیط  ) زا ار  ام  دیرفآ  دنوادخ  دومرفیم  هک  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 12

نیّیلع یلعأ 

لیام ناشیا  بولق  سپ  نآ ، زا  رت  تسپ  یتنیط )  ) زا ار  ناشیا  ياهندب  دوب و  هدیرفآ  ار  ام  هک  هچنآ  زا  ار  ام  نایعیـش  بولق  دـیرفآ  و  ، 
ام يوسب 

252 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

.تسا هدش  قلخ  ام  تنیط )  ) زا نوچ  تسا 

تسین نانچ  َنُوبَّرَقُْملا ، ُهُدَهْشَی  ٌمُوقْرَم  ٌباتِک  َنوُّیِّلِع  ام  َكارْدَأ  ام  َنیِّیِّلِع َو  یَِفل  ِراْربَْألا  َباتِک  َّنِإ  اَّلَک  دومرف : توالت  ار  هیآ  نیا  سپس 
يا  ) وت ینادـیم  هچ  دوب و  دـنهاوخ  نّویلع  تشهب  رد  ناشدوخ ) اب   ) ناراکوکین لامعا  همان  هکلب )  ) دـنرادنپیم ناـقفانم  نارفاـک و  هک 

دـنرب و نّویلع  تشهبب  ار  ناراکوکین  هک   ) هدـش هتـشون  قح ) تردـق  ملقب  هک   ) تسیباتک تسیچ ، نّویلع  باـتک  هک  قفاـنم ) رفاـک و 
ناکم نآ  رد  طقف )
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.دنوادخ هاگرد  نابرقم  دیسر  دنهاوخ  ماقم  نآ  و 

ءایبنا ياهندب  بولق و  دومرف  قلخ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 13
بولق و دومن  قلخ  و  رت ، تسپ  یتـنیط  زا  ار  ناـشیا  ياهندـب  نییلع و  تنیط  زا  ار  نینمؤم  بولق  دومرف  قلخ  و  « 1  » نیّیلع تنیط  زا  ار 

نمؤم زا  هک  تسا  ندـش ) طولخم   ) نیمه هطـساوب  و  دومن ، طولخم  رگیدـکیب  ار  تنیط  ود  ره  نیجـس و  تنیط  زا  ار  رافک  ياهندـب 
ماـجنا یئوکین  لـمع  رفاـک  دـنکیم و  هاـنگ  نمؤم  هک  تسا  نیمه  يارب  و  ددرگ ، یم  دـلوتم  نمؤم  رفاـک  زا  دوش و  یم  دـلوتم  رفاـک 
بولق و  دنا ، هدش  هدـیرفآ  نآ  زا  هک  هچنآب  دـننکیم  لیم  هلـصا ) یلا  عجری  یـش ء  لک  يانبم : يور   ) نینمؤم بولق  نکیل  و  دـهدیم ،

: دومرفیم هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدـح  دـنا 14 - هدـش  قلخ  نآ  زا  هک  هچنآب  دـنروآ  یم  يور  رافک 
يادخ

______________________________

لامعأ هک  هظفح  هکئالم  متفه و  نامسآ  تشهبب و  و  تکرح ، فورحب و  دوش  یم  برعم  تسا و  درفم  ای  ّیلع و  عمج  ای  نییلع  ( 1)
لاـمعا تسا و  نازیوآ  شرع  ریز  رد  هک  زبـس  دـجربز  زا  تسیحول  هک  هدـش  هتفگ  دوش و  یم  هتفگ  دـنربیم  ـالاب  ار  حـلاص  ناگدـنب 

.ددرگیم تبث  نآ  رد  ناگدنب 

قیدـصت نامه  تسا  مزـال  اـم  رب  هک  هچنآ  تسا و  تمـصع  نادـناخ  راـبخا  تالـضعم  تاـهباشتم و  زا  نآ  لاـثما  تنیط و  راـبخا  و 
ریغ لوقع  نوچ  درک  راذگاو  مالّسلا  مهیلع  همئاب  ار  رابخا  هنوگ  نیا  یلیـصفت  ملع  دیابیم  لامجالا و  هجو  یلع  تسا  اهنآ  نیماضمب 

.تسا زجاع  نآ  تقیقح  هنک و  كاردا  زا  ناشیا 

، یمحرتسم همجرت  عئارشلا /  للع 
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253 ص : صنلا ،

زا ار  ام  نایعیـش  بولق  دومرف  قلخ  و  دوب ، نییلع  یلعأ  تنیط  رد  رون  نآ  هک  رون  زا  ار  ام  بلق ) ندـب و   ) دومرف قلخ  یلاعت  كرابت و 
تهج نیا  زا  ناـشیا  بولق  تنیط  زا  ریغ  یتنیط  زا  ار  اـم  نایعیـش  ياهندـب  دومرف  قلخ  دوب و  هدـیرفآ  نآ  زا  ار  اـم  ياهندـب  هک  هچنآ 

.دراد لیامت  امب  ناشیا  بولق 

قلخ و  َنُوبَّرَقُْملا ، ُهُدَهْـشَی  ٌمُوقْرَم  ٌباتِک  َنوُّیِّلِع  اـم  َكارْدَأ  اـم  َو  َنیِّیِّلِع ، یَِفل  ِراْربَأـْلا  َباـتِک  َّنِإ  اَّلَک  دومرف : توـالت  ار  هیآ  نیا  سپس 
ناوریپ بولق  دومرف  قـلخ  نآ و  زا  رت  تسپ  یتـنیط  زا  ار  ناـشیا  ياهندـب  نیجـس و  تنیط  زا  ار  اـم  نانمـشد  بوـلق  دـنوادخ  دوـمرف 

.ام نانمشدب  تسا  لیام  اهنآ  بولق  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  ام ، نانمشد  یندب  تنیط  زا  ار  ام  نانمشد 

انامه َنِیبِّذَـکُْمِلل ، ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو  ٌمُوقْرَم  ٌباتِک  ٌنیِّجِـس  اـم  َكارْدَأ  اـم  ٍنیِّجِـس َو  یَِفل  ِراَّجُفلا  َباـتِک  َّنِإ  دومرف : تئارق  ار  هیآ  نیا  سپس 
هک یناسک  رب  ياو  هدش ، هتشون  ادخ ) رماب  هکئالم  تسدب   ) هک تسیباتک  نآ  و  دوب ، دنهاوخ  نیجس  رد  ناشهایـس  لمع  همان  اب  راجف 

.دننکیم بیذکت  ار  تمایق  زور 

: دومرفیم هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 15

ار ام  نایعیـش  حاورا  دومرف  قلخ  نییلع و  قوف  ام  زا  ار  ام  حاورا  دومرف  قلخ  و  نییلع ، تنیط )  ) زا ار  ام  دومرف  قلخ  لج  زع و  يادـخ 
نیا زا  تسا و  ناـشیا  اـم و  نیب  یکیدزن  تبارق و  هک  تسا  نیمه  هطـساوب  و  نآ ، زا  رت  تسپ  یتنیط  زا  ار  ناـشیا  داـسجا  نییلع و  زا 

.تسقاتشم لیام و  امب  ام  نایعیش  بولق  هک  تسا  تهج 

ام درک  ثیدح  - 16
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نک هاگن  یتسه  یبوخ  حالص و  ریخ و  لها  ینادب  هک  یتساوخ  هاگ  ره  دومرفیم : هک  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  ار ... 
یبوخ ریخ و  لها  وت  سپ  ار  ناراکهانگ  يرادیم  نمشد  ار و  ادخ  رماوأ  ناربنامرف  تعاط و  لها  يرادیم  تسود  ابلق  رگا  هک  تبلقب 

يرادـیم تسود  ار و  ادـخ  ناگدـننک  تعاـطا  يرادـیم  نمـشد  رگا  نکیل  و  درادـیم ، تـسود  ار  وـت  دـنوادخ  و  یتـسه ، حالـص  و 
دوب و یهاوخ  وا  بضغ  مشخ و  دروم  درادیم و  نمشد  ار  وت  دنوادخ  و  یتسین ، حالص  ریخ و  لها  هک  نادب  ار ، ناراکهانگ 

254 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

.دش دهاوخ  روشحم  وا  اب  تمایق  رد  درادیم  تسود  ار  هچ  ره  هک و  ره  سک  ره  هک  نادب 

دنتسه ادخ  رکنم  یضعب  دنسانشیم و  ار  ادخ  یضعب  هکنآ  تلع  متفه  دون و  باب 

َذَخَأ ْذِإ  َو  هفیرش : هیآ  ینعم  زا  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  مدیـسرپ  تفگ  هک  هرارز  زا  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 1
، تفرگ مدآ  ینب  زا  دـهع  دـنوادخ  هک  یَلب ، اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  ْمِهِـسُْفنَأ َأ  یلَع  ْمُهَدَهْـشَأ  ْمُهَتَّیِّرُذ َو  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر 

ناـمیپ دـهع و  عقوم  دـنا  هدومن  شومارف  مدرم  نکیل  هدوب و  شدوخ  ندیناسانـش  تاـبثا و  يارب  دومرف : هدوـب ؟ يروـظنم )  ) هچ يارب 
یـسک دوب  هتفرگن  مدرم  زا  قاثیم  دهع و  دنوادخ  رگا  و  دندرگ ، روآ  دای  رکذتم و  تمایق ) رد   ) هک دـشاب  دوز  ار و  ناشیا  زا  نتفرگ 

.تسیک وا  قزار  قلاخ و  هک  تسنادیمن 

دومن قلخ  ار  رـشب  دـنوادخ  هک  ینآ  زا  دـعب  دومرفیم  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یقر  دواد  زا  ار ...  ام  دـندرک  ثیدـح  - 2
؟ امش راگدرورپ  تسیک  دومرف : ناشیاب 

ادخ لوسر  داد  باوج  هک  یسک  نیلوا 
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نوچ ام ، راگدرورپ  یئوت  ایادخ  دنتفگ  همه  هک  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ام )  ) مالّـسلا و هیلع  نینمؤملا  ریما  دـعب )  ) هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص 
رد دننم  يانما  نم و  ملع  نید و  نالماح  دنیاهنیا  تفگ  هکئالمب  و  دومرف ، تیانع  ناشیاب  ار  نید  ملع و  دـنوادخ  دـنداد  باوج  لوا 

دننک و لاؤس  ناشیا  زا  ار  دوخ  ینید  روما  ماکحا و  هک  تسبجاو  مدرم  رب  نم و  ناگدنب  يامنهار   ) لوئسم دنناشیا  متاقولخم و  نایم 
(. دوش یم  لاؤس  مدرم  زا  ناشیا  تیالو  تبحم و  زا  تمایق  رد  اریز  دنرادب  تسود  ار  نانآ 

یئادخب رارقا  امـش  زا  رتدوز  هک   ) رفن دنچ  نیا  یتسود  تعاطا و  هب  نم و  یئادخ  تیبوبرب و  دینک  رارقا  دومرف  مدآ  ینب  مامتب  سپس 
ناشیا رارقا  رب  دـهاش  دومرف : هکئالمب  یلاعت  يادـخ  میراد ، رارقا  يدومرف  هک  هچنآـب  اراـگدرورپ  دـنتفگ  یگمه  سپ  دـندومن ) نم 
یئادخ هک  میتسنادیمن  و   ) میدوب لفاغ  دنیوگن  تمایق ) ي   ) ادرف هکنیا  ات  اهنآ  رارقا  رب  میدـهاش  ایادـخ  دندرکـضرع  هکئالم  .دیـشاب 

تدابع ار  وا  دیاب  میراد و 

255 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دندشن و ادخ  نامرف  وریپ  اریز  دنیاهنآ  رصقم   ) میدوب و ناشیا  نادنزرف  ام  دندوب و  كرـشم  ام  ناردپ  هک  دنیوگن  و  مینک ) تعاطا  و 
يا دندومن ،) هارمگ  ار  ام  و   ) دندوب هارمگ  هک  یناهارمگ  تشز  لامعا  هطساوب  دنیامنیم  باذع  ار  ام  ایآ  دندیناسانشن و ) امب  ار  ادخ 

«. 1  » تلاسر تیب  لها  ام  یتسود ) و   ) تیالو رب  مدرم  زا  هتفرگ  یمکحم  قاثیم  دهع و  دنوادخ  دواد 

هک هچنآ  زا  ار  دوخ  ناتـسود  و  ار ، قلخ  دیرفآ  دنوادخ  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدـح  - 3
قلخ تشادیم  تسود 
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ار همه  و  دوب ، منهج )  ) شتآ تنیط  نآ  تشادیم و  نمشد  هک  هچنآ  زا  ار  دوخ  نانمشد  دومن  قلخ  و  دوب ، یتشهب  تنیط  نآ  دومن و 
وت هیاس  هکنآ  اب  باتفآ  رد  ار  دوخ  هیاس  ینیب  یم  دومرف : تسیچ ؟ لالظ  مدرکضرع  دیوگ  يوار  حابـشا ) رذ -  ) لالظ ملاعب  داتـسرف 

.تسا هیاس  نآ  دننامه  مه  لالظ  تسین ، مسج ) و   ) يزیچ

.تفرگ دوخ  یئادخب  رارقا  قلخ  همه  زا  دیزگرب و  ار  ناربمغیپ  دوخ  ناگدنب  یمامت  نایم  زا  دنوادخ  سپس  و 

لاؤس مدرم  مامت  زا  رگا  ُهَّللا ، َُّنلوُقََیل  ْمُهَقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَـس  ِْنَئل  َو  دـیامرفیم : بلطم  نیمهب  هراـشا  دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  ناـنچ 
قلخ ار  ناشیا  یسک  هچ  هک  ینک 

______________________________

: دیسرپ مالّسلا  هیلع  داجس  ترضح  زا  يدرم  هک  دیامنیم  لقن  یضترم  دیس  زا  10 ج » - 146  » راحب رد  هَّللا  همحر  یسلجم  همالع  ( 1)
؟ دیدش لضفا  رترب و  مدرم  زا  همئا  امش  ببس  هچب 

مهیلع همئا  ام  و   ) مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  تسدب  هک  یمدرم  نآ  لوا  دنتـسه ، مسق  هس  رب  مدرم  یمامت  دومرف :
هک یمدرم  نآ  مود  دش ، دنهاوخ  قحلم  امب  میتسه و  اهنآ  گرزب  دّیس و  ام  دنشابیم و  ام  تسود  اهنآ  سپ  دنا  هدروآ  مالسا  مالّسلا )

.میا هتفرگ  هیزج  اهنآ  زا  ام  هک  دنتسه  یمدرم  نآ  موس  دوب ، دهاوخ  منهجب  ناشیا  تشگزاب  سپ  دنا ! هدیگنج  ام  اب 

یم لضفأ  رتالاب و  نیا  زا  یتلیـضف  هچ  سپ  تسین ، رگید  هتـسد  نیمراهچ  و  دـنراوخ ، لیلذ و  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ناشیا  نیا  رب  انب 
.؟ دوش

256 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

رارقا یـضعب  نکیل  تساوخ و  ار  ناربمغیپ  توبنب  رارقا  سپـس  و  هدیرفآ ، ار  ام  قلطم ) رداق   ) دنوادخ تفگ : دـنهاوخ  یگمه  هدومن 
دندرک و
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رد دشابیم ) ام  وریپ  و   ) درادـیم تسود  ار  ام  هک  ره  سپ  درک ، توعد  ام  اب  یتسود  تیالوب و  ار  اهنآ  دـعب  و  دـندرکن ، رارقا  یـضعب 
ار ام  اب  یتسود  تیالو و  راکنإ  دنکیم ) هدرک و  بصغ  ار  ام  هقح  قوقح  و   ) تسا تیب  لها  ام  نمشد  هک  ره  و  هدرک ، رارقا  زور  نآ 

دنهاوخن نامیا  رفاک ) قفانم و  مدرم   ) ُْلبَق ْنِم  ِِهب  اُوبَّذَـک  اِمب  اُونِمُْؤِیل  اُوناک  امَف  هفیرـش : هیآ  تسا  نیمهب  هراشا  و  درکن ) رارقا  و   ) دومن
رذ ملاع  رد  اهنآ  بیذکت  دومرف : ترضح  نآ  دعب  و  دنا ،) هدومنن  رارقا  و   ) دنا هدرک  بیذکت  رذ ) ملاع  رد   ) نیا زا  شیپ  نوچ  دروآ 

«1  » دندرکیم رارقا  مه  ایند  رد  دندوب  هدرک  رارقا  زور  نآ  رد  رگا  و  دوب ، تفرگیم  قاثیم  دهع و  ناشیا  زا  دنوادخ  هک 

تسناهنپ مدرم  رظن  زا  دنوادخ  هکنآ  تلع  متشه  دون و  باب 

هقدانز زا  یکی  تفگیم  هک  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  راکشیپ ) و   ) مداخ یناسارخ  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 1
رظن زا  دیدقتعم  نآب  هکی   ) دنوادخ ببـس  تلع و  هچ  يارب  درکـضرع : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضحب  دـنوادخ ) نیرکنم  نیدـحلم و  )

.تسا ناهنپ  یفخم و  مدرم )

رد يزیچ  ادـخ  رب  تسین  ناهنپ  یفخم و  و  تسا ، اهنآ  ناـهانگ  يداـیز  هطـساوب  مدرم ) راـظنا  زا   ) ندوب ناـهنپ  دومرف : ترـضح  نآ 
مه ادخ  و  زور ، هنابش  تاعاس  قیاقد و 

______________________________

هدوب درجم  هک  دـنیوگیم  تهج  نیا  يارب  شلالظ  و  تسا ، لاثم  حاورا و  ملاع  دارم  دـنا  هدومرف  نایب  تیاور  رد  هک  لالظ  ملاـع  ( 1)
نیمه يارب  هدوب و  داسجأ  تقلخ  زا  شیپ  حاورا  قلخ  هک  دنکیم  تلالد  تیاور  نیا  دنا و  هدوبن  فیثک  ینامـسج  ندب  لخاد  دـنا و 

نوچ دنا  هدش  هدیرفآ  بوخ  تنیط  زا  نابوخ  هک  تسا 

همحرلا هیلع  قودص  عیارشلا  للع  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 330 

http://www.ghaemiyeh.com


دنا هدرکن  رارقا  نوچ  دنا  هدش  هدیرفآ  دب  تنیط  زا  اهدب  و  دنا ، هدرک  ءایبنا  توبن  ادخ و  تیبوبرب  رارقا 

257 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دشاب قرف  هکنآ  يارب  دومرف : دنیب ؟ یمن  ار  وا  اهمشچ  ارچ  ادخ ) تسین  یفخم  رگا   ) سپ درکضرع  تسین ، یفخم  ناهنپ و  يزیچ  زا 
ار وا  یمـشچ  هک  تسنآ  زا  رتگرزب  رتالاب و  دنوادخ  اهفرح : نیا  زا  هتـشذگ  و  دـید ، ار  اهنآ  ناوتیم  مشچ  اب  هک  شتاقولخم  وا و  نیب 
، نک نایب  نم  يارب  ار  ادخ  ّدح  درکضرع  دوش  هدیناجنگ  یسک  لقع  رد  ای  دیامن و  هطاحا  واب  دناوتب  یسک  لایخ  مهو و  ای  دنیب و  هب 
ره ددرگیم و  یهتنم  يدحب  رمالا  رخآ  يدودحم  ره  هکنآ  يارب  دومرف  دوشیمن ؟ ارچ  تفگ  درک  دیدحت  ناوتیمن  ار  دنوادخ  دومرف :
وا رد  مه  ندش  مک  لامتحا  دشاب  هتـشاد  ندش  دایز  لامتحا  هچ  ره  و  دراد ، ندش  گرزب ) و   ) دایز لامتحا  درک  دیدحت  ناوتب  ار  هچ 

دوشیمن مک  دایز و  تسا و  دودحم  ریغ  دنوادخ  سپ  یقطنم ) یملع و  لیلد  نیا  اب  و  دوش ، دوبان  یناف و  یلکب  هک  يدـحب  ات   ) تسه
،. دجنگن یسک  لایخ  مهوب و  و  وا ) تافص  تاذ و  )

ناهنپ قلخ  زا  ار  دوخ  دنوادخ  ارچ  هک : مالّـسلا  هیلع  داجـس  ترـضحب  مدرکـضرع  تفگ  هک  یلامث  هزمح  وبا  زا  ارم ...  داد  ربخ  - 2
( ندید دایز  رثا  رد   ) دـندیدیم ار  ادـخ  رگا  و  دـننادان ، لهاج و  مدرم  هکنآ  يارب  دومرف : دـننیب )؟ هب  ار  وا  دـنناوتیمن  مدرم  هک   ) هدرک

هکنآ دـننامه  دـندرکیمن ) شتعاطا  تدابع و  دـندربیمن و  ار  وا  نامرف  و   ) دنتـشادنپ یمن  تمظع  اـب  ار  وا  دندیـسرتیمن و  وا  زا  رگید 
لوا رد  هک  امش  زا  یکی 
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دنیب هب  ار  هبعک  هناـخ  زارد ) ناـیلاس  اـی  و   ) تدـم نیدـنچ  رگا  نکیل  درامـشیم و  گرزب  میظع و  ار  نآ  دـنیب  هب  ار  هبعک  هناـخ  هبترم 
.دنادن شتمظع  اب  دیامنن و  رظن  واب  دنکن و  انتعا  واب  رگید  اسب  هچ  ندید  دایز  هطساوب 

ناشیا هزجعم  فالتخا  تلع  نیلسرم و  ایبنا و  توبن  تابثا  یگنوگچ  تثعب و  تلع  مهن  دون و  باب 

نمض رد  دومرفیم  هک  « 1  » مالّسلا هیلع  قداص  ترضح  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 1

______________________________

رد ناگدنسیون  دیاش  هدومن و  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هبطخ  نمـض  دیحوت  باتک  رد  قودص  موحرم  ار  قوف  نایب  ( 1)
.دنا هدرک  هابتشا  خاسنتسا  تباتک و 

258 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

ماهوا و ساوح و  ار  نآ  دـنک  كرد  دـناوتیمن  هک  يروطب  تسا  درجم  هک   ) رون رد  تسناهنپ  هک  یئادـخ  نآ  يارب  دـمح  يا : هبطخ 
زا شتفارـش  و  تسا ، يدنلب  جوا  رد  هک  تسا  هاشداپ  و  تستزع ، ياهتنم  رد  هک  تسا  زیزع  و  گرزب ، عفترم و  قفا  رد  مدرم ) لوقع 

هدید هکنآ  نودـب  تسا  راکـشآ  رهاظ و  و  تسا ، رتکیدزن  شقولخمب )  ) يزیچ ره  زا  وا ) تمحر  فطل و   ) و تسا ، رترب  یتفارـش  ره 
ار وا  مدرم  دنـشاب ) دـقتعم  و   ) دنـسانشب هکنیا  هغلاب ) تمکح  ياـضتقمب   ) تسا راوازـس  و  ار ) تاـقولخم  ماـمت   ) دـنیب یم  وا  و  دوش ،

.یگناگیب

هک یناربـمغیپ  ناـشیا  يوـسب  دوـمرف  ثوـعبم  تهج ) نیا  زا  ماـکحاب  دـنلهاج  نیفلکم و  هجرد  تسا  طاـطحنا  تیاـهن  رد  نوـچ   ) و
كرشم راکهانگ و  مدرم   ) دندوب هدنناسرت  و  نینمؤمب )  ) دندوب هدنهد  یتشهب ) یلاع  تاجرد  فرـش و  تزع و  تداعـسب و   ) تراشب

تجح و اب  دراد  يدـبا  تایح  تقایل  هک  ره  و  دوش ، كاله  لیلد  تجح و  مامتا  زا  دـعب  تسا  یندـشدوبان  كـاله و  هک  ره  اـت  ار )
هدنز ناربمغیپ ) هلیسوب   ) ناهرب
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.دنیامن وا  یگناگیب  رارقا  دنسانشب و  ار  ادخ  دننادیمن و  ار  هچنآ  دنریگ  دای  ناگدنب  هکنیا  يارب  داتسرف ) ار  ناربمغیپ  زین   ) و دنامب ،

ًهَّمُأ َساَّنلا  َلَعََجل  َکُّبَر  َءاـش  َْول  َو  هفیرـش : هیآ  ینعم  زا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  دندیـسرپ  هک  ار ...  اـم  دـندرک  ثیدـح  - 2
تـشادیماو نید  کیب  ار  مدرم  همه  تساوخیم  وت  يادخ  رگا  « ( ؟ ْمُهَقَلَخ َِکلِذل  َکُّبَر َو  َمِحَر  ْنَم  اَّلِإ  َنیِِفلَتُْخم  َنُولازَی  ًهَدِـحاو َو ال 

«. تشاذگ دازآ  ار  ناشیا  تسین  رابجا  هارکا و  نید  رد  نوچ  نکیل  دومنیم و  نیدتم  ربجب  ار  نانآ  «و 

سفن و ياوه  وریپ  دننادرگیم و  ور  قح  زا  یـضعب  هک  ییاج  ات   » دنتـسه دیاقع  یبهذم و  ینید و  فالتخا  رد  هتـسویپ  مدرم  نکیل  و 
تیاده دهد و  رارق  صوصخم  محرت  دروم  شدوخ  فطل  تمحرب و  وت  يادخ  دنراد ) تقایل   ) هک ار  یئاهنآ  رگم  دـنوشیم » تاهبش 

«(. دومرف قلخ  ار  ناشیا  دیامرف  شیوخ  محرت  فطل و  دروم  هکنآ  يارب  ار  مدرم  و  دیامن ،
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سپ دندش ) هارمگ  دمآ و  دیدپ  ناشیا  نیب  فالتخا  نوچ  و  دندوب ، هقیرط  کی  رب  همه  ینعی   ) دندوب تما  کی  مدرم  یمامت  دومرف :
«. 1  » دشاب مامت )  ) تجح ناشیارب  ات  دومن  ثوعبم  ار  ناربمغیپ  دنوادخ 

ترضح نآ  زا  هک  یکلـسم  یعیبط  درم  باوج  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  مکحلا  نب  ماشه  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 3
یعناص قلاخ و  ام  يارب  هک  هیلقع ) لئالدـب   ) میدومن تباث  نوچ  ام  دومرف : ار  لسر  ءایبنا و  تثعب  یئاـمنیم  تباـث  لـیلد  هچب  دیـسرپ :

هک تسه 

______________________________

؟ هدش یشان  اجک  زا  هدیدرگ  ایند  مدرم  ریگنماد  هک  نایدأ  رد  فالتخا  تلع  هک  دنک  لاؤس  یسک  رگا  ( 1)
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هنوگ چـیه  تسیکی و  دـنا  هدوب  نآ  غـیلبتب  رومأـم  ناربـمغیپ  هک  یناـیدا  ماـمت  تقیقح  تیهاـم و  هلمج : زا  تسه  يدـنچ  ياـهباوج 
نیشناج و ار  دوخ  هک  نایدأ  دساف  ناربهر  يرگ  لواپچ  تسد  زومرم و  ياهتـسد  هک  یتقو  زا  نکیل  دنرادن و  رگید  کی  اب  یفالتخا 
ار نید  ماکحا  دندومن  ور  ریز و  فیرحت و  هب  دندرک  عورـش  دش و  زاب  ماقم  تسایرب و  ندیـسر  يارب  دنتـسنادیم  ناربمغیپ  نید  غلبم 

نآرق و  دش ، ادیپ  مدرم  نایم  رد  عقوم  نامه  زا  مه  نید  رد  فالتخا  دندرک ، يزاب  ادخ  نید  اب  و  دوخ ، يأر  هاوخلد و  لیم و  قباطم 
لها تسا و  مالـسا  سدقم  نید  دـنوادخ  دزن  رد  نید  دـیامرفیم : هک  شلوقب  تسقطان  بلطم  نیاب  نارمع  لآ  - 18 هیآ - نمض  رد 

هک دـندوب  اناد  هکنیا  اب  مالـسا  روهظ  زا  سپ  نکل  دنتـشادن و  نید  رد  یفالتخا  مالـسا  نید  روهظ  زا  شیپ  يراصن ) دوهی و   ) باـتک
.دندرک فالتخا  تسقحرب  مالسا 

ار ادخ ) ياه   ) باتک دنسیونیم  دنتشون و )  ) هک یناسک  نآ  رب  ياو  سپ  دیامرفیم : هرقب  هروس  - 78 رد - مدرم  هنوگ  نیا  تمذم  رد  و 
دیدـج قیتع و  دـهع  بتک  همجرت  دـننامه   ) تسا دـنوادخ  فرط  زا  اه  هتـشون  نیا  هک  دـنیوگیم  و  دوخ ) لیم  قباطم   ) دوخ تسدـب 

(. دشابیم دوجوم  نآ  عون  ود  هدنب  نیا  دزن  و  هدش ، پاچ  هک  یلعف  دوجوم 

فالتخا رد  يرصتخم  - 192 هحفـص - رد  تشذـگ  و  تسا ، ادـج  نید  زا  سباسح  فالتخا  تسیکی و  هقح  نایدأ  مامت  نیا  رب  اـنب 
.نیدهتجم ياهاوتف  نایدا و 
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تحلصم تمکح و  رب  شروما  همه  يانب  تسا و  میکح  عناص  نآ  و   ) تسا رترب  تاقولخم  مامت  زا  و  رشب )  ) ام زا 
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و دنراذگب ) شندب  رب  تسد  مدرم  دشاب و  مسج  هک   ) دنیامن سمل  ار  وا  ای  دننیب و  هب  ار  وا  دنناوتب  مدرم  هکنیا  زا  تسا  هزنم  و  تسا )
ادـخ نآ  يارب  هک  دوش  یم  تباث  سپ  دـنیوگب ، نخـس  رگید  کی  اب  دنیـشنب و  مدرم  اب  وا  دـنوش و  نیـشنمه  دـننک و  تسلاجم  وا  اب 
اهنآ ات ) دنـشاب  دیاب  نیا  رب  انب  دراذگ ، لمهم  عیاض و  ار  قلخ  هک  دیاشن  تسا و  میکح  وا  نوچ   ) هک مدرم  نایم  رد  تسه  یناربمغیپ 
دننک كرت  رگا  هک  تسا  هتـسباو  نآـب  ناـشیا  ءاـقب  دراد و  تعفنم  تحلـصم و  مدرم  يارب  هک  هچنآـب  دـنیامنب  یئاـمنهار  تیادـه و 

.دوش یم  ناشیا  يدوبان  انف و  بجوم 

دـنا و هدومن  یهن  رما و  مدرمب  وا  رمأـب  دـنا و  هدـیدرگ  ثوعبم  اـناد  میکح  يادـخ  فرط  زا  هک  یناـسک  دوـجو  دـیدرگ  تباـث  سپ 
بدا و تمکحب  هک  دـنمیکح  نادرم  ناربمغیپ  و  دـنمدرم ، زا  ناگدـیزگرب  ناربـمغیپ و  ناـشیا  و  دـنا ، هدـناسر  مدرمب  ار  وا  دـصاقم 

اهنآ اب  یندب  ياوق  تقلخ و  رد  هکنآ  اب  ناشقالخا  تافـص و  لاوحا و  زا  کی  چیه  رد  دنرادن  یتکرـش  مدرم  اب  دـنا و  هدـش  ثوعبم 
زا تسمزال و  ربمغیپ  دوجو  هک  دوب  هّماع  توبنب  عجار  اجنیا  ات   ) تمکح ملعب و  میلع  میکح  يادخ )  ) فرط زا  دندیؤم  و  دـنناسکی ،

(. دوش یم  تباث  هنوگچ  يربمغیپ  ره  توبن  هکنیا  تسا و  هصاخ  توبن  تابثا  هراب  رد  اجنیا 

یلاخ ات  دوب  دـهاوخ  تازجعم ) دـهاوش و  و   ) نیهارب لیالد و  اب  يربمغیپ  کی  دوجو  يراگزور  ناـمز و  ره  رد  هک  دـش  تباـث  سپ 
راتفگ یتسار  قدص و  رب  تلالد  هک  دشاب  يا  هناشن  هزجعم و  ملع و  وا  اب  هک  یتجح  زا  ادخ  نیمز  دشابن 
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«. 1 ، » دیامنب وا  هنالداع  مکح  يارجا  رب  وا و  ياعدا  و 

______________________________

راک دنوادخ  هکنیا  میکح و  میلع  عناص  يادـخ  دوجو  هیلقن  هیلقع و  لئالدـب  دـیدرگ  تباث  نوچ  هک  تسنآ  تیاور  نیا  لصاح  ( 1)
گرزب و رمأ  يارب  هکلب  هدیرفاین  هدوهیب  ثبع و  ار  قلخ  نیا  انبم  نیا  يور  و  تسا ، میکح  نوچ  دنکیمن  هدوهیب  هدـئاف و  یب  ثبع و 

.تدابع زا  تسترابع  نآ  هک  هدومرف  قلخ  ار  ناشیا  یمیظع 

يدرف و نوناـقب  جاـیتحا  تسا و  عـبطلا  یندـم  ناـسنا  اـتاذ  نوـچ  و  ِنوُدـُبْعَِیل ، اَّلِإ  َْسنِإـْلا  َّنِْجلا َو  ُْتقَلَخ  اـم  َو  دـیامرفیم : هک  ناـنچ 
یپ دـناوتیمن  مه  هبرجت  قیرط  زا  تسا  دـیاب  دـیاش و  هک  ناـنچ  نآ  دـیامن و  نوناـق  عضو  دـناوتیمن  مه  رـشب  دوـخ  دراد و  یعاـمتجا 

تکالهب رجنم  هبرجت  نمـض  رد  اسب  هچ  اریز  دـنک  كرد  ار  روما  تایئزج  هک  تسین  رداق  مه  وا  لقع  دربب و  دوخ  عفانم  حـلاصمب و 
نوناق عضو  ناشناگرزب  ناشدوخ ) لوقب   ) ایند یقرتم  کلامم  مامت  رد  هک  هدش  هدید  هزورما  نآ  هنومن  هک  دـیاین  رب  هدـهع  زا  دوش و 

ار دوخ  تکلمم  دنا  هتسناوتن  زونه  مینیب  یم  میا و  هدید  لاح  نیا  اب  دنا و  هتشون  هّدام  هرصبت و  يزیچ  نیرتکچوک  يارب  دنا و  هدومن 
کی نیا  رب  انب  دنربیم !؟ راکب  ار  دوخ  رکف  نیرخآ  اهراک  رد  دننکیم و  هبرجت  تسیدامتم  ياهنرق  هکنیا  اب  دنیامن  هرادا  حیحص  روطب 

ياهتلـصخ تافـص و  زا  هزنم  دشاب و  هتـشاد  مدرم  يورین  قوف  ام  یئورین  دشاب و  اراد  تسبلطم  لصا  هک  یگداوناخ  هشیر  هک  يرفن 
.دنمانیم ربمغیپ  عرش  ناسل  رد  ار  یصخاش  درف  نینچ  تسا و  مزال  دشاب  هتشاد  ءدبم  اب  طابترا  تیلباق  دشاب و  دب 

ص: صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 
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ثوعبم دنوادخ  ببس  تلع و  هچ  يارب  دیـسرپ : يدرم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  ریـصب  وبا  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 4
دـشابن یتجح  مدرم  يارب  ءایبنا  تثعب  لسر و  لاسرا  زا  دـعب  ات  هکنآ  يارب  دومرف : ترـضح  نآ  مدرم  يوسب  ار  لسر  ءایبنا و  هدومرف 

ام تهج  نیا  زا  دـماین و  اـم  يوسب  وـت ) باذـع  زا   ) هدـنناسرت و  وـت ) تشهب  تمعنب و   ) هدـنهد تراـشب  اـم  يارب  دـنیوگن  ادـخ و  رب 
(. مینک تدابع  ار  وت  دیاب  هک   ) میتشادن یهاگآ  عالطا و  میتسنادیمن و 

لاسرا هطساوب  منهج  هنزخ  هک  دیامرفیم  نایمنهج  اب  ار  ناشیا  يوگتفگ  منهج و  نینزاخ  زا  تیاکح  هک  ار  ادخ  لوق  يا  هدینـشن  ایآ 
اَّلِإ ُْمْتنَأ  ْنِإ  ْیَـش ٍء  ْنِم  ُهَّللا  َلََّزن  ام  اْنُلق  اْنبَّذَکَف َو  ٌریِذَن  انَءاج  ْدَق  یَلب  اُولاق  ٌریِذَن  ْمُِکتْأَی  َْمل  َأ  دیامرفیم : هک  دـنیامنیم ، تجح  مامتا  لسر 
،؛ دـماین يربـمغیپ  امـش  يارب  اـیآ  هک ) دـنیوگیم  اـهنآب  منهج  ناـنزاخ  دـندرب  منهج  رد  ار  ناـیمنهج  هکنآ  زا  سپ   ) ٍرِیبَـک ٍلالَـض  ِیف 
هک میتفگ  واب ) لهج  هطـساوب   ) و میدومن ، وا  بیذـکت  ام  نکیل  دـش و  ثوعبم  اـم  يوسب  يربمغیپ  یلب  دـنیوگب  باوج  رد  ناـیمنهج 

یهارمگ تلالض و  رد  یئوگیم و ) غورد   ) وت و  وت ) رب   ) هداتسرفن يزیچ  ادخ 
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(. یئامن لافغا  یهد و  بیرف  ار  ام  هک  يراد  دصق  و   ) یتسه

درم تسنکمم  ایآ  مدیسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ  هک  فاّحـص  میعن  نب  نیـسح  زا  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 5
.)؟ دنادرگ رفاک  هک   ) دناشکب رفکب  نامیا  زا  دعب  ار  وا  ادخ  دنوادخ و ) شیپ   ) دشاب هدش  تباث  شنامیا  هک  ینمؤم 

تسلداع و ادخ  هک  دومرف : ترضح  نآ 
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توعد رفکب  ار  یـسک  دـنوادخ  هاـگ  چـیه  دـنیامنب و  ادـخب  ناـمیاب  توـعد  ار  مدرم  هک  تسنآ  هداتـسرف  ار  ناربـمغیپ  هکنیا  تهج 
دناشکیم نامیاب  رفک  زا  دعب  ار  وا  دنوادخ  ایآ  دنوادخ  شیپ  هدش  تباث  شرفک  هک  يرفاک  مدرکضرع : تفگ  دیامنیمن ، هدومنن و ) )

، ار رفک  نامیا و  دـندادیمن  صیخـشت  دنتـسنادیمن و  هک  یلاـح  رد  ار  مدرم  هدومن  قلخ  لـج  زع و  يادـخ  دومرف : دوش ؟) نمؤم  هک  )
سپ دـیامن ، مامت  ناشیا  رب  ار  دوخ  تجح  دـننک و  توعد  ادـخب  ناـمیاب  ار  مدرم  اـت  ار  ناربمغیپ  ناـشیا  يوسب  داتـسرف  تلع  نیمهب 

و دندش ) راگتـسر  و   ) دنتفای تیاده  یهلا  قیفوتب  دنتـشاد و ) ار  ندش  تیاده  تیلباق  دندرکن و  دوخ  ترطف  اب  تفلاخم  هک   ) یـضعب
بلـس راکنا  رفک و  ببـسب  دنتـشادن و  ار  ندش  تیاده  تقایل  دـندومن و  تسا  یتسرپادـخ  هک  دوخ  ترطف  اب  تفلاخم  هک   ) یـضعب

زا مدیسرپ  هتفگ  هک  فاک ) دیدشت  نیس و  رسکب   ) تیکـسلا نبا  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  دندشن 6 - تیاده  دش و ) اهنآ  زا  قیفوت 
اـضیب دی  اصعب و  ار  نارمع  نب  یـسوم  دومرف  ثوعبم  لج  زع و  يادخ  هک  دوب  ببـس  تلع و  هچ  يارب  مالّـسلا ؟ هیلع  اضر  ترـضح 

دوب و رحـسب  هیبش  رایـسب  هک  دـنچ  یتالآ  و  دیـشخردیم ) دیـشروخ  دـننام  دروآ  یم  نوریب  هک  یتقو  دومنیم  ناـبیرگ  رد  تسد  هک  )
ار هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  دومرف  ثوعبم  و  دوب )  ) بطب هیبـش ) هک  يا  هزجعم  اـب   ) ار یـسیع  ترـضح  دومرف  ثوـعبم 

(. غیلب حیصف و  ي   ) اه هبطخ  مالکب و 

دندوب رگوداج  رحاس و  نامز  نآ  مدرم  رتشیب )  ) دیدرگ ثوعبم  توبن  هب  یسوم  ترـضح  هک  ینامز  دومرف : باوج  رد  ترـضح  نآ 
ریحم ياهراک  هلیسونآب  (و 
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رحس و دوبن و ) رحـس  اتقیقح  نکیل   ) دوب و رحـسب  هیبش  هک  داد  یـسوم  ترـضحب  يا  هزجعم  عونکی  دنوادخ  سپ  دندومنیم ) لوقعلا 
، دشاب مامت  ناشیا  رب  تجح  ات  درکیم  لطاب  ار  اهنآ  يوداج 

263 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دندوب تبابطب  جاتحم  دوب و  هدمآ  دیدپ  یندب  تافآ  نوگانوگ و  ياهیرامیب  مدرم  رد  هک  دومرف  ثوعبم  یتقو  ار  یـسیع  ترـضح  و 
.دوب هتفرگ  ار  توق  يالعا  دح  بط  ملع  و  دندوب ) هدش  ادیپ  یقذاح  اتبسن  نابیبط  تایبرجت  رثا  رد  نامز و  رورمب  (و 

هب نایالتبم  دومنیم  ملاس  درکیم و  هدنز  ار  هدرم  نآ  اب  دوب و  بط  ملعب  هیبش  هک  دومرف  تیانع  ترـضح  نآب  يا  هزجعم  دنوادخ  سپ 
و  ) دـشاب مامت  مدرم  رب  تجح  هکنیا  ات  یلاعت  يادـخ  نذاب  ار  دازردام  ناروک  ناـیانیبان و  دومرفیم  اـنیب  ار و  صرب  یـسیپ و  يراـمیب 

یلـص دّمحم  ترـضح  دومرف  ثوعبم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و  میتشادن ) وت  يوسب  يامنهار  يداه و  ام  هک  دنروایب  يرذع  دنناوتن 
: دومرف ترـضح  نآ  منامگ  و  دـیوگ ) يوار   ) دـندوب نارنخـس  بیطخ و  نامز  نآ  لها  رتشیب  هک  یتقو  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
دـنریگ و دـنپ  نآ  ماکحا  حـیاصن و  ظـعاوم و  زا  مدرم  اـت  دومرف  تمحرم  شترـضحب  ار  نآرق  دـنوادخ  سپ  دندورـسیم ، وکین  رعش 
: مدرکضرع دیوگ : تیکسلا  نبا  «، 1  » دشاب مامت  مدرم  رب  تجح  دوش و  لطاب  ناشیا  هلطاب  ياهراتفگ  هلیـسو  نیدب  و  دنوش ، تیاده 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک   ) نامز نیا  رد  دیئامرفب  ما ، هدـیدن  امـش  دـننامه  بلاطم  نایب  ملع و  رد  ار  یـسک  مسق  ادـخب 

هن هتبلا   ) لقع دومرف : تسیک ؟ مدرم  رب  ادخ  تجح  هدومرف ) تلحر  مّلس 
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يربهر  ) دیامنیم اعدا  ادخ  فرط  زا  هک  یسک  نآ  نخـس  دسانـشب  دهد و  صیخـشت  دناوتب  هک  یلقع ) نآ  هکلب  مدرم  صقان  ياهلقع 
تسا و نیمه  باوج  مسق  ادخب  مدرکضرع : دیوگ  تیکسلا  نبا  دنکیم ، یئاعدا  غوردب  هک  یسک  نآ  نخس  و  میشاب ) همئا  ام  هک  ار 

، سب

______________________________

زا کـی  ره  نکیل  دـندوب و  اراد  ار  هزجعم  هنوگ  همه  ناربـمغیپ  یماـمت  هک  دوش  یم  هدـیمهف  نیا  تیاور  نیا  عومجم  موـهفم  زا  ( 1)
.دندوب هزجعم  عون  دنچ  ای  عونکی و  راهظا  هب  رومأم  دوخ  نامزب  هبسنلاب  ناشیا 

264 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دنا هدوب  هزجعم  ياراد  ع )  ) همئا ءایبنا و  هکنآ  تلع  مدص  باب 

ءایبناب و دنوادخ  یتلع  تهج و  هچب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضحب  مدرکـضرع  تفگ  هک  ریـصب  وبا  زا  ار ...  ام  دـندرک  ثیدـح  - 1
هناشن تمالع و  هزجعم  و  دشاب ، ناشیا  راتفگ  یتسار  قدص و  رب  لیلد  هکنآ  يارب  دومرف : هدومن !؟ اطع  « 1  » هزجعم همئا  امش  لسر و 

وگتـسار و راتفگ  یتسرد  دوش  هداد  زیمت  ددرگ و  هتخانـش  ات  دوخ ، ججح  لسر و  ءایبناب و  رگم  دـیامرفیمن  اطع  دـنوادخ  هک  تسیا 
(، دنکیم تماما  ای  يربمغیپ و  غوردب  هک   ) وگغورد غورد 

دنتفگ مزعلا  ولوا  ار  مزعلا  ولوا  ناربمغیپ  هکنآ  تلع  مکی  دص و  باب 

: دومرفیم هک  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 1

درک و شومارف  نکیل  شیپ و  زا  میتسب  دهع  مدآ  اب  ام  ًامْزَع ، َُهل  ْدَِجن  َْمل  َیِسَنَف َو  ُْلبَق  ْنِم  َمَدآ  یلِإ  انْدِهَع  ْدََقل  َو  هفیرش : هیآ  ریسفت  رد 
ترـضح ادـخ  لوسر  هراب  رد  دومن  دـهع  مدآ  اب  دـنوادخ  دومرفیم : ترـضح  نآ  هک  میتفاین  مدـق  تباث  مزع و  اب  ار  وا  دـهع  نآ  رد 

(. 1 ! ) دنتسه نانچنآ  ناشیا  هک  دومن  كرت  نکیل  شترضح و  زا  دعب  مالّسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم 

هدـیمان مزعلا  ولوا  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  مالّـسلا و  مهیلع  یـسیع  یـسوم ، میهاربا ، حون ، ترـضح   ) هکنآ تهج  و 
( هصاـخ  ) شترـضح و زا  دـعب  ءایـصوا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  هراـب  رد  دـنوادخ  هک  دوب  نیا  يارب  دـندش 

شراتفر تریس و  و  جع ) نامزلا - بحاص   ) يدهم ترضح 

______________________________

حلاص ناگدنب  زا  یکی  زا  رگا  و  دنـشاب ، زجاع  ار  شدـننامه  نداد  ماجنا  زا  نارگید  هک  تسیلمع  نداد  ماجنا  زا  ترابع  هزجعم  ( 1)
رحس اب  یشحاف  قرف  و  دنمان ، تمارک  ار  نآ  دنز  رس 
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هظحالم ینادـمه  نیمأ  دّـمحم  نب  اضر  دّـمحم  هوبنلا » حاتفم   » رد نیبلاط  ار  نآ  لیـصفت  و  دراد ، یتسدرت  يدـنب و  مشچ  وداـج و  و 
.دنیامرف

265 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

يارب ار  مزعلا  ولوا  ناربمغیپ  دومرفیم : هک  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  دندومن 2 - رارقا  همه  تفرگ و  دهع 
ترـضح زا  دـعب  هک  يربمغیپ  ره  و  دـنا ، هدوب  نید ) و   ) تعیرـش تمیزع و  بحاص  ناـشیا  نوچ  هک : دـندیمان  مزعلا  ولوا  تهج  نیا 

حون ترضح  فحص )  ) باتک عبات  هقیرط و  تعیرش و  رب  دنا  هدوب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  تثعب )  ) نامز ات  مالّـسلا  هیلع  حون 
هیلع یسوم  ترضح  تثعب )  ) نامز ات  مالّسلا  هیلع  نمحرلا - لیلخ  میهاربا  ترـضح  زا  دعب  هک  يربمغیپ  ره  و  دنا ، هدوب  مالّـسلا  هیلع 
دعب هک  یناربمغیپ  و  دنا ، هدوب  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  نید ) غلبم  فحص و   ) باتک عبات  تعیرش و  هقیرط و  رب  دنا  هدوب  مالّسلا 

ترـضح تثعب )  ) نامز ات  دندوب  شترـضح  تاروت )  ) باتک عبات  جاهنم و  نید و  رب  همه  دـنا  هدوب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  زا 
هیلع و هَّللا  یلص  دّمحم  ترضح  ام  ربمغیپ  تثعب )  ) نامز ات  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  زا  دعب  هک  یناربمغیپ  و  مالّـسلا ، هیلع  یـسیع 

جنپ دنناشیا  و  دنا ، هدوب  مالّسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  لیجنا )  ) باتک عبات  تعیرـش و  هقیرط و  جاهنم و  رب  همه  دنا  هدوب  مّلـس  هلآ و 
«. 1  » لسر ءایبنا و  یقاب  زا  دنلضفا  مزعلا و  ولوا  ربمغیپ 

______________________________

لقن مالّسلا  امهیلع  قداص  ترضح  داجس و  ترـضح  زا  لامعالا  لابقا  هرایزلا و  لماک  زا  راحب  11 ج ) - 33  ) رد یسلجم  همالع  ( 1)
قرشب ثوعبم  هک  دنتفگ  مزعلا  ولوا  تهج  نیا  يارب  ار  مزعلا  ولوا  ناربمغیپ  هک : دیامنیم 
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.دنا هدوب  سنا  نج و  مامت  رب  نیمز و  برغ  و 

اریز تسا  حیحص  تفگ  ناوتیم  ابیرقت  دنا و  هتفرگ  وزج  ار  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  دنرفن و  شـش  مزعلا  ولوا  دنا  هتفگ  یـضعب  و 
ره دنا و  هدوب  تسرپ  ادخ  دباع و  همه  ءایبنا  ناردپ  نوچ  دنا  هدوبن  فیلکت  الب  انیقی  مالّـسلا  هیلع  حون  ترـضح  تثعب  زا  شیپ  مدرم 
هک ددرگیم  مولعم  هجیتنلاب  سپ  تسا  مزعلا  ولوا  لوسر  و  دوش ، غالبا  لوسر  فرط  زا  دیاب  نید  و  دراد ، نید  دـشاب  تسرپ  ادـخ  هک 

.؟ هدوبن تعیرش  بحاص  ربمغیپ  حون  ترضح  تثعب  نامز  ات  مدآ  ترضح  نامز  زا  اریز  تسمزعلا  ولوا  مه  مالّسلا  هیلع  مدآ 

.دش يراددوخ  ناشراتفگ  نایب  زا  تسین  ربتعم  ناشیا  نانخس  نوچ  نکیل  دننادیم و  مزعلا  ولوا  زین  ار  رگید  ناربمغیپ  یضعب  و 

266 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

ره تمایق و  زور  ات  دوب  دهاوخن  مالسا  ربمغیپ  زا  دعب  يربمغیپ  ددرگیمن و  خوسنم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  تعیرـش  و 
تـسحابم شنوخ  دراذگ  مان  ینامـسآ  باتک  ار  نآ  دسیونب و  دنک و  عمج  دنچ  یتاملک  نآرق  زا  دعب  دـنک و  يربمغیپ  ياعدا  سک 

هزاـجا دـهتجم  زا  هک  تسین  مه  مزـال  و   ) دـناسرب شلتقب  تسبجاو  دونـشب  ار  وا  ياـعدا  هک  سک  ره  و  تسا ) هدـننک  هارمگ  نوـچ  )
یلو دشاب ، مه  یندب  همدص  كدنا  ای  جراخم و  مزلتـسم  يدح  ات  هچ  رگا  دشکب  ار  وا  دـیاب  دـناوتیم  هک  يزرط  هوحن و  رهب  دریگب و 

 ...( هنافسأتم

دنیامن تعاطا  ع )  ) همئا ناربمغیپ و  زا  دنرومأم  مدرم  هکنآ  تلع  مود  دص و  باب 

رماوأ و  ) زا دنیامن  يوریپ  تعاطا و  هک  تسبجاو  مدرم  رب  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 1
( هک مالّسلا  مهیلع  همئا   ) ناربمغیپ و ادخ و  یهاون )
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كاپ تمـصع و  ماقم  ياراد  ناشیا  نوچ  هک  تسنآ  دـننک  تعاطا  رمأ  نابحاص  زا  دـیاب  مدرم  هکنآ  تلع  و  دنتـسه )  ) رما ناـبحاص 
و  ) دـنیامن ادـخ  ینامرفان  دـنوش و  تیـصعم  هانگ و  بکترم  هک  مدرمب  دـننکیمن  رما  و  هریغـص ) هریبک و   ) ناهانگ یماـمت  زا  دنتـسه 

ناملـسم مدرم  هدمع  تمـسق  هنافـسأتم  یلو  دـنا  هدومرف  ار  نآ  مکح  نایب و  هکنآ  رگم  دـنا  هدومنن  راذـگورف  ار  يزیچ  نیرتکچوک 
!!(. دنا هدینادرگ  نانآ  تاروتسد  تاشیامرف و  زا  ور  دنا و  هدش  هارمگ  لفاغ و  تخس  زورما 

دنراد ع )  ) ماما ربمغیپ و  هب  جایتحا  مدرم  هکنآ  تلع  موس  دص و  باب 

مدرکضرع تفگ  هک  « 1  » یفعج دیزی  نب  رباج  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 1

______________________________

یم هدافتسا  تایاور  زا  هچنآ  دیوگ  بابحالا  هفحت  رد  هَّللا  همحر  یمق  ثدحم  و  ءای ، دیدشت  نیع و  نوکس  میج و  مضب  یفعج  ( 1)
ندینش بات  مدرم  لوقع  هک  هدومنیم  راهظا  تازجعم  زا  یضعب  یهاگ  هاگ  هدوب و  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  مولع  رارسا  لماح  وا  دوش 
ثیدح هتفگ  هک  تسیورم  وا  زا  و  تسا ، رایـسب  وا  حدم  رد  تایاور  دنا و  هداد  ساوح )  ) طالتخاب تبـسن  ار  وا  اذـهل  هتـشادن  ار  نآ 
كرد مهف و  دادعتسا  مدرم  نوچ   ) تفگ مهاوخن  ما و  هتفگن  يدحإب  نم  هک  ثیدح  رازه  داتفه  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  ارم  درک 

(. دنا هتشادن  ار  نآ  ندینش  بات  و 

میوگب مدرمب  مناوتیمن  هک  یثیداحا  نیا  هطساوب  دیا  هدرک  نم  راب  یگرزب  راب  موش  تیادف  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضحب  متفگ  دیوگ : و 
نکب و یلادوگ  نابایب و  هب  ورب  دوش  نینچ  هاگ  ره  دومرف : نونج ، هبش  ارم  دریگیم  ورف  هک  نم  هنیـس  رد  دنزیم  شوج  هک  دشاب  اسب  و 

.نینچ نینچب و  مالّسلا  امهیلع  رقابلا  یلع  نب  دّمحم  ارم  درک  ثیدح  وگب  نک و  نآ  رد  رس 

عئارشلا للع 
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.؟ دنراد مالّسلا  مهیلع  ماما  ربمغیپ و  هب  جایتحا  مدرم  تلع  ببس و  هچ  يارب  هک : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترضحب 

هطساوب هک   ) مدرم زا  ار  باذع  دنوادخ  هک : تسا  نآ  ناشیا  دوجوب  ملاع  حالصا  ءاقب و  و  ملاع ، حالـصا  مظن و  ءاقب و  يارب  دومرف :
.دنشاب ناشیا  نیب  رد  ماما  ربمغیپ و  هک  ینامز  ات  دیامنیم  عفر  عفد و  دنا ) هدش  بجوتسم  ناشدب  لامعا 

ربمغیپ يا  وت  هک  یلاح  رد  ار  مدرم  درک  دهاوخن  باذع  دنوادخ  ْمِهِیف ، َْتنَأ  ْمَُهبِّذَُـعِیل َو  ُهَّللا  َناک  ام  َو  دـیامرفیم : نآرق  رد  هک  نانچ 
.یتسه ناشیا  نیب  رد  نیملاعلل ) همحر  )

رگا و  نیمز ، لها  يارب  دنناما  نم  تیب  لها  نامسآ و  لها  يارب  دنناما  ناگراتس  هدومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  و 
نینچ مه  دشاب ) ندش  دوبان  تکاله و  دیاش   ) دـنرادیمن تسود  هک  ار  هچنآ  نامـسآ  لهاب  دـسریم  دـنزیر  ورف  نامـسآ  زا  ناگراتس 

نآ تیب  لـها  و  تسگرم ) نآ  و   ) دـنرادیم هورکم  هک  ار  هچنآ  نیمز  لـهاب  دیـسر  دـهاوخ  دـنورب  مدرم  ناـیم  زا  نم  تیب  لـها  رگا 
هک ناـنچ  هدومرف  نورقم  ربارب و  دوخ  لوسر  دوخ و  تعاـطا  اـب  ار  اـهنآ  تعاـطا  دـنوادخ  هک  دنـشابیم  همئا  رفن ) هدزاود   ) ترـضح

ادخب و  ) نامیا هک  یناسک  يا  ْمُْکنِم ، ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهَّللا َو  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دیامرفیم :
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كاپ موصعم و  ناشیا  و  دینک ، تعاطا  ار  لوسر ) ادخ و  فرط  زا   ) نارادـنامرف لوسر و  ادـخ و  نامرف  دـیا  هدروآ  تمایق ) لوسر و 
دنوشیمن هدشن و  یهانگ  هنوگ  چیه  بکترم  و  تشز ) لامعا  يدیلپ و  سجر و  ره  زا   ) دنتسه
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دوخ ناگدنب  دنوادخ  ناشیا  ببسب  و  دنـشابیم ، حالـص  باوص و  قیرط  هارب و  هَّللا و  دنع  نم  دیؤم  هکلب  دننکیمن  ار  ادخ  ینامرفان  و 
( اب تسمأوت  هک  تالوصحم  هایگ و   ) درابیم و نامـسآ  زا  ناراب  اهنآ  هطـساوب  و  دـنادرگیم ، دابآ  ار  ناشیاهرهـش  دـهدیم و  يزور  ار 

تبوقع باذـع و  رد  لیجعت  هدـش و  هداد  تلهم  ناراـکهانگب  هک  تسا  ناـشیا  دوجو  هطـساوب  و  دوش ، یم  جراـخ  نیمز  زا  تاـکرب 
(. دنیامن هبوت  دنوش و  رایشوه  رادیب و  دیاش  ات   ) دوشیمن ناشیا 

هَّللا تاولـص  تسین ، ادج  ناشیا  زا  مه  نآرق  دنتـسین و  ادـج  نآرق  زا  ناشیا  و  ددرگیمن ، ادـج  ینآ  هقیقد و  ناشیا  زا  یـسدق  حور  و 
.نیعمجا مهیلع 

تسا لضفا  ءایبنا  یمامت  زا  ص )  ) متاخ ربمغیپ  هکنآ  تلع  مراهچ  دص و  باب 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترـضحب  شیرق  نادرم  زا  یکی  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 1
زا دعب  هکنیا  اب  يدش  لضفأ  رترب و  ناشیا  همه  زا  تلالج و  نأش و  رد  ناربمغیپ  رب  یتفرگ  تقبس  هک  دش  ببس  زیچ  هچ  درکـضرع :

؟ يدیدرگ نانآ  متاخ  يدش و  ثوعبم  تلاسرب  اهنآ  همه 

مدرک قیدـصت  مـتفگ و  باوـج  هـک  مدوـب  یـسک  لوا  و  مدوـمن ، ادـخ  يدـنوادخب  رارقا  هـک  مدوـب  یــسک  لوا  نـم  نوـچ  دوـمرف :
دومنیم و دـهاش  ناشدوخ  هاوگ  رب  ار  ناشیا  تفرگیم و  مدرم  مامت  زا  قاثیم  دـهع و  دـنوادخ  هک  یعقوم  وا  یئادـخ  يراـگدرورپب و 

.یئوت ام  راگدرورپ  یلب  دنتفگ  همه  متسین ؟ امش  راگدرورپ  نم  ایآ  ْمُکِّبَِرب ، ُتَْسل  َأ  دومرف :
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دندیمان یما  ار  ص )  ) مرکا یبن  هکنآ  تلع  مجنپ  دص و  باب 

مرکا یبن  ارچ  هک : مالّـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  مدیـسرپ  تفگ  هک  دّمحم  نب  رفعج  زا  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 1
؟ دنتفگیم یّما  ار 

دناوخب دسیونب و  تسناوتیمن  ترضح  نآ  نوچ  هک  دننکیم  نامگ  مدرم  هک  مدرکضرع  عوضوم ؟ نیا  رد  دنیوگیم  هچ  مدرم  دومرف :
تـسناوتیمن ربـمغیپ  هک  دوش  یم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  داـب ، اـهنآ  رب  ادـخ  تنعل  دـنیوگیم ، غورد  دوـمرف : دـنتفگ ! یما  ار  شترـضح 

نآرق دوخ  مکحم  باتک  رد  دنوادخ  هکنیا  اب  هدـش ) دـقتعم  ادـخ  لوق  فالخ  رب  دـشاب  دـقتعم  نینچ  هک  ره  و  ! ) دـسیونب دـناوخب و 
: دیامرفیم دیجم 

برع نایم  هک  یئادـخ  تسا  وا  َهَمْکِْحلا ، َباـتِْکلا َو  ُمُهُمِّلَُعی  ْمِهیِّکَُزی َو  ِِهتاـیآ َو  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  اـًلوُسَر  َنیِّیِّمُأـْلا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه 
ناشیارب ات  دومرف  تلاسرب  ثوعبم  مدرم  نامه  سنج  زا  راوگرزب  يربمغیپ  دنتسنادیمن ) ار  نتشون  ندناوخ و  هک   ) یّما
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ینامـسآ و باتک  تعیرـش و  دزاس و  كاپ  تشز  قالخا  دنـسپان و  تافـص  لهج و  زا  ار  ناشیا  دنک و  توالت  ار  ادـخ  یحو  تایآ 
.دزومایب اهنآب  یهلا  تمکح 

دـناوخب و تسناوتیمن  يربمغیپ  نینچ  ایآ  درکیم ، باتک  میلعت  ار  مدرم  دومنیم و  تایآ  توالت  ربمغیپ  دـیامرفب : ادـخ  هک  یتقو  سپ 
ار ترـضح  نآ  هکنآ  تلع  و  تشونیم ، دناوخیم و  نابز  هس  داتفهب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مسق  ادخب  دسیونب !؟

ْنَم يرُْقلا َو  َّمُأ  َرِْذُنِتل  َو  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  هک  نانچ  دنیوگیم  يرقلا  ما  ار  هکم  دوب و  هکم  لها  زا  هک  دوب  نیا  يارب  دنتفگ  یّما 
(. تسا هکم  لها  زا  هک  یسک  ینعی  دوش  یم  یّما  تبسن  ءای  اب  ما  و  اهرهش ، ردام  ینعی  يرقلا  ما   ) اَهلْوَح

لوسر هک  دننکیم  نامگ  مدرم  زا ) یضعب   ) هک مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضحب  مدرکضرع  تفگ  هک  يدرم  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 2
( دنادرگب رود  شتمحر  زا  و   ) دنک تنعل  ار  اهنآ  ادخ  دنیوگیم  غورد  دومرف  دسیونب  دناوخب و  تسناوتیمن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ 
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َنیِّیِّمُْألا ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه  دـیامرفیم : ترـضح ) نآ  قح  رد   ) دـنوادخ هکنیا  اـب  دـسیونب  دـناوخب و  تسناوتیمن  ترـضح  نآ  هنوگچ 
ترـضح نآ  رگا  سپ  ٍنِیبُم ، ٍلالَـض  یَِفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِإ  َهَمْکِْحلا َو  َباتِْکلا َو  ُمُهُمِّلَُعی  ْمِهیِّکَُزی َو  ِِهتایآ َو  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  اـًلوُسَر 

ادخ هَّللاب  ذوعن  رگم   ) دومرفیم یهلا  تمکح  باتک و  میلعت  ار  مدرم  هک ) هدومرف  دنوادخ   ) هنوگچ تسنادیمن  ار  نتـشون  ندـناوخ و 
؟) هدومرف غورد 

لها زا  و   ) تشاد هکمب  تبسن  نوچ  دومرف : دنا !؟ هدیمان  یّما  ار  شترضح  ارچ  سپ  مدرکضرع : دیوگ  يوار 
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( تسا هکم  يرقلا  ما  زا  دارم  هک   ) اَهلْوَح ْنَم  يرُْقلا َو  َّمُأ  َرِْذُنِتل  هدومرف : لج  زع و  يادخ  هک  نانچ  دنیوگیم  ّما »  » ار هکم  و  دوب ) هکم 
«1  » دنیوگیم یّما  واب  دنهدیم و  تبسن  اجنآب  ار  وا  دشاب  هکم  لها  یسک  ره  و 

______________________________

رتـشیب دـشاب و  داوسیب  هدـناوخن و  یـسرد  هدوب و  رداـم  یتسرپرـس  تحت  هک  دـنیوگ  ار  یـسک  میم ) دـیدشت  هزمه و  مضب   ) یما ( 1)
ملع و زا  دنتسه  ردام  یتسرپرـس  تحت  هک  میتی  ياه  هچب  ابلاغ  نوچ  دشاب  میتی  هک  دنربیم  راکب  یـسک  دروم  رد  ار  هملک  نیا  تاقوا 

هابتـشا نیمه  يوار  و  دتـسرف ، هسردم  بتکمب و  ار  دوخ  دنزرف  ات  درادن  شناد  ملع و  زا  يربخ  تسلهاج و  ردام  اریز  دنرود  شناد 
تهج نیا  يارب  هک  دنا  هدومرف  ع )  ) همئالا داوج  رقاب و  ترضح  هدوب و  میتی  هک  تسنیا  هطساوب  ترـضح  نآ  ندوب  یّما  هک  هدرک  ار 

.دشابیم هکم  لها  نوچ  هکلب  دنیوگیمن  یما  ار  شترضح 

لمکأ درف  هکلب  لماک  ظاحل  همه  زا  دیاب  ربمغیپ  اریز  تسین  يدیدرت  کش و  دسیونب  دـناوخب و  هتـسناوتیم  ترـضح  نآ  هکنیا  رد  و 
: دومرف دوخ  رمع  رخآ  ياهزور  رد  ترضح  نآ  هک  دنا  هتشون  ینس  هعیش و  نیخّروم  مامت  و  دشاب ،

ادبا هدعب  اولضت  نل  اباتک  مکل  بتکا  فتک  تاودب و  ینوتیا 

ادـعب هک  مدوخ ) لـصف  ـالب  نیـشناج  هفیلخ و  هراـب  رد   ) يا هتـشون  امـش  يارب  مسیونب  اـت  یناویح  فتک  ملق و )  ) نم يارب  دـیروایب  ، 
ترضح نآ  نتشون  ندناوخ و  هکنیا  رد  تسا  ثحب  دناوخب و  دناوتیم  انیقی  دسیونب  دناوتب  هک  یسک  و  دیوشن ، نابیرگب  رس  هارمگ و 

لیذ رد  دیامنیم  لقن  یضترم  دیس  زا  نایبلا  عمجم  رد  هدش  عورش  تقو  هچ  زا 
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يدـناوخیمن و تثعب  زا  شیپ  ربـمغیپ  يا  وـت   ) َنوـُلِْطبُْملا َباـتْرَال  ًاذِإ  َکـِنیِمَِیب  ُهُّطُخَت  ـال  ٍباـتِک َو  ْنِم  ِِهْلبَق  ْنِم  اوـُْلتَت  َْتنُک  اـم  َو  هیآ :
لـطاب و لـها  دوبیم ، نینچ  نیا  رگا  و  يدوب ، هتفرگن  میلعت  ار  نتـشون  ندـناوخ و  يدوب و  هتفرن  هسردـم  بتکمب و  نوچ  یتشونیمن ،

نآرق دـنتفگیم  يدـناوخیم  ار  نآرق  تایآ  هک  یماگنه  دنتـشاد و  دـیدرت  کـش و  وت  يربمغیپ  رد  نآرق  یحو و  وت و  توبن  نارکنم 
ترـضح نآ  هک  دوش  یم  موهفم  هیآ  رهاـظ  زا  هک  يا ) هدرک  فیلأـت  عمج و  نیقباـس  ياـهباتک  زا  هک  دـنتفگیم  وتب  تسین و  یحوـب 

.دسیونب دناوخب و  هتسناوتیمن  تثعب  زا  شیپ 

ترضح نآ  هکنآ  لوا - میئوگب - هجو  ودب  میئامن و  رابخأ  نیب  عمج  تسنکمم  دیامرفیم : راحب  16 ج ) - 134  ) رد یسلجم  همالع  و 
مود هتشونیمن - دشاب ) مدرم  دیدرت  کش و  نآ  هک   ) یتحلصم يارب  نکیل  و  نآ ) زا  دعب  هچ  تثعب و  زا  شیپ  هچ   ) هدوب نتـشونب  رداق 

نیرخآ نیلوأ و  مولعب  ملاع  هک  یسک  الإ  هتخوماین و  ادخ ) زا  ریغ   ) یسک زا  ار  ندناوخ  نتشون و  ینعی  هدناوخیمن  هتـشونیمن و  هکنآ 
.هدوبن ندناوخ  نتشونب و  رداق  هنوگچ  هدادیم  ماجنا  ار  نآ  زا  رتالاب  هکلب  رمقلا  قش  هتسناوتیم  هدوب و 

هقباـس نیرت  یئزج  نتـشادن  اـب  اریز  دـشابیم ، شترـضح  توبن  دنـس  تبقنم و  نیرتـگرزب  ترـضح  نآ  ندوـب  یما  ریدـقت ، يأ  یلع 
تردـق یـسک  نابز  تسین و  نتـشونب  رداق  یـسک  هک  دراد  ار  هبترم  يالعا  دـح  قوف و  ام  یقطنم  یملع و  رظن  زا  شتانایب  لیـصحت 

دهاوخ يراوخ  تّفخ و  بجوم  تسگنن و  میشاب  هتـشادن  دای  ار  نتـشون  ندناوخ و  میورن و  هسردم  رگا  مدرم  ام  و  درادن ، ار  شنایب 
و دوب ،
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دشیمن دوب  هدناوخ  سرد  رگا  دشابیم و  شترضح  تیناقح  ندش  تباث  ببس  تسیدنلبرس و  يزارفارـس و  بجوم  ربمغیپ  يارب  نکیل 
لیئربج هک  تسیعدم  دـناوخیم و  ام  رب  نآرق  تایآ  مانب  هک  ار  یتاملک  نیا  هک  دـنتفگیم  لهاج  مدرم  هصاخ  ار ، شیاعدا  درک  لوبق 

!!. ناینیشیپ ياهباتک  دوخ و  زا  هدرک  عمج  هتفاب و  مهب  شدوخ  تسا و  غورد  دیامنیم  لزان  شیارب  دنوادخ  فرط  زا 

رگید دارفا  دننام  مه  نیا  دنتفگیم  دندرکیمن و  لوبق  يربمغیپ  هب  ار  شترـضح  دنتفریمن و  راب  ریز  مالـسا  ردص  ناناملـسم  هجیتنلاب  و 
.دیامنیم تلاسر  توبن و  ياعدا  دننکیم  هدرک و  يربمغیپ  ياعدا  غوردب  هک 
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: هیآ ینعم  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دندیسرپ  هک  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 3

دارفا زا  سک  ره  امش و  مناسرتب  ات  ار  نآرق  نیا  تایآ  نمب  دنوادخ  دتسرفیم  یحو  َغََلب ، ْنَم  ِِهب َو  ْمُکَرِْذنُِأل  ُنآْرُْقلا  اَذه  ََّیلِإ  َیِحوُأ  َو 
.؟ دسریم واب  نآرق  نیا  تایآ  هک  ار  نج  رشب و 

نم توعد  و   ) دـشاب هک  یناـبز  رهب  دـنک  ادـیپ  عـالطا  نآرق  زا  هک  ار  سک  ره  ادـخ ) یناـمرفان  تبوقع  زا   ) مناـسرتیم ینعی  دوـمرف :
همه هکلب  درادن  برعب  صاصتخا 

272 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

(. میامنیم ادخ  يوسب  توعد  ار  ایند  مدرم 

هک ٌمِیلَع ، ٌظـیِفَح  یِّنِإ  ِضْرَأـْلا  ِِنئازَخ  یلَع  ِیْنلَعْجا  هیآ : ریـسفت  رد  هـک  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  زا  ار ...  اـم  درک  ثیدـح  - 4
لاوما و ظـفح  رد  نم  نوچ  نک ، بوصنم  روشک  لوصحم  لاوما و  طبـض  تکلمم و  يراد  هنیزخب  ارم  رـصم ، زیزعب  هدومرف  فسوی 

.مریصب اناد و  نآ  فراصم  روشک و  دمآرد 

نم رایتخا  تحت  رد  هک  ار  هچنآ  منکیم  ظفح  ینعی  دومرفیم :
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(. میوگب نخس  وا  اب  شدوخ  هجهل  نابز و  اب  یسک  ره  اب  مناوتیم  و   ) ایند مدرم  ياهنابز  مامتب  متسه  ملاع  دشاب و 

هَّللا یلـص  ادخ  لوسرب  دـنوادخ  هک  یئاهزیچ  هلمج  زا  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  زا ...  مردـپ  ارم  درک  ثیدـح  - 5
نآ هکنآ  لـیلد   ) و تشوـنیمن ، تحلـصم ) يارب   ) نکیل دـناوخیم و  ترـضح  نآ  هک  تسا  نـیا  هدوـمرف  تیاـنع  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و 

ربمغیپ يومع  سابع  دش ، دحا  گنج  هجوتم  شنایرکشل ) اب  ل   ) نایفـس وبا  هکنآ  زا  سپ  هک ) تسا  نآ  دناوخب  تسناوتیم  ترـضح 
يارحص رد  هک  دیسر  ترضح  نآب  همان  نیا  یعقوم  دیآ و  یم  امش  گنجب  دنچ  يدارفا  اب  نایفس  وبا  هک  تشون  شترـضحب  يا  همان 

دومرفن و علطم  همان  نومضم  زا  دندوب  بایفرش  شتمدخ  رد  هارمه و  هک  يرفن  دنچب  دندناوخ و  ار  همان  ترـضح  نآ  دندوب و  هنیدم 
هک  ) دومرف نایب  ار  همان  نومـضم  هباحـص  همهب  دـندمآ  هنیدـمب  هکنآ  زا  سپ  میدرگزاـب و  هنیدـمب  اـت  دـینک  تکرح  دومرف  ناـشیاب 

دنراد ام  اب  گنج  دصق  هکم  نیکرشم 

273 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

(. دیوش داهج  هدامآ  و 

یلص متاخ  یبن  رب  دنوادخ  هک  یئاهزیچ  هلمج  زا  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  زا ...  مردپ  ارم  درک  ثیدح  - 7 - 6
ار اهذغاک   ) تشونیمن دوب و  يرشب ) بتکم  رد  هدناوخن  سرد  و   ) یّما ترضح  نآ  هک  دوب  نیا  هدومن  تیانع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

(. دننک ادیپ  عالطا  هباحص  هک  دوبن  حالص  اهذغاک  زا  یضعب  نومضم  زا  نوچ   ) دناوخیم دوخ  ار  اهذغاک  نکیل  و  دوخ ) تسد  اب 

: دومرفیم هک  مالّسلا  امهیلع  شراوگرزب  ردپ  زا  قداص  ترضح  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 8

همحرلا هیلع  قودص  عیارشلا  للع  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 350 

http://www.ghaemiyeh.com


شوگب دیـسریم و  یحو  نآ  ناـشموق  ناـبزب  ءاـیبنا  شوگب  نکیل  یبرع و  ناـبزب  رگم  تسا  هداتـسرفن  یباـتک  یحو و  چـیه  دـنوادخ 
شوگب دوب  هک  ینابز  رهب  تفگیم  نخس  ترضح  نآ  اب  هک  یسک  ره  و  دیسریم ، یبرع  نابزب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ام  ربمغیپ 

نآ تقو  ره  و  ترضح ، نآ  ماقم  تفارش و  هطساوب  هدومنیم  همجرت  ترضح  نآ  يارب  لیئربج  هک  دیـسریم ، یبرع  نابزب  شترـضح 
نامگ هک  يروطب   ) دیسریم شدوخ  هجهل  نابزب و  بطاخم  صخشب  نکیل  تفگیم و  یبرع  نابزب  دومرفیم ، نخس  یـسک  اب  ترـضح 

«. 1 ( » دیوگیم نخس  وا  هجهل  نابزب و  ترضح  نآ  هک  درکیم 

______________________________

تاـعارتخا و تاـفاشتکا و  اـب  قیبـطت  رظن و  تقد  اـب  نکیل  ددرگ  عقاو  یـضعب  بجعت  دروم  تسنکمم  رما  ودـب  رد  قوف  تیاور  ( 1)
تاراشب رد  هک  ناـنچ  دـش ، دـهاوخن  بجعت  دروم  هاـگ  چـیه  دوش  یم  ماـجنا  رـشب  تسدـب  هک  تعنـص  ملع و  نوزفا  زور  تفرـشیپ 
ددرگیم لیکـشت  ناهج  گرزب  لود  ناگدـنیامن  زا  هک  یللملا  نیب  یـسایس  مهم  تاسلج  هک : هدـش  موقرم  اقداص ) ناک  نا   ) نیدـهع
لیوحت تغل  نامهب  یتغل  ره  لها  يارب  دشاب : هک  ینابز  رهب  ار  يا  هدنیوگ  ره  نخـس  هک  دـشابیم  يا  هدنتـسرف  ياههاگتـسدب  زهجم 

.دوش یم  شخپ  تغل  هد  زا  زواجتمب  وا  يادص  بیکرت  رهوج و  یلو  دیوگیم  نخس  یسراف  نابزب  يا  هدنیامن  الثم  دهدیم 

دنوادـخ هک  تسنآ  زا  ترابع  یعرـش  حالطـصا  هب  تسا و  سوسحمان  هنایفخم و  يوگتفگ  یبیغ و  هملاکم  ینعمب  تغل  رد  یحو  و 
.دیامرف هاگآ  نآ  لاثما  یعرش و  روتسد  مکح و  کی  رب  ار  دوخ  ربمغیپ 

ایرکز ترضح  هراب  رد  هک  نانچ  هراشا ، ینعمب  هلمج : زا  هدیدرگ  لامعتسا  مه  رگید  ینعم  دنچب  یحو  نآرق  رد  و 
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دمآ و نوریب  دوخ  هاگتدابع  زا  ایرکز  ایِشَع ، ًهَرُْکب َو  اوُحِّبَـس  ْنَأ  ْمِْهَیلِإ  یحْوَأَف  ِبارْحِْملا  َنِم  ِهِمْوَق  یلَع  َجَرَخَف  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع 
.دیئوگ حیبست  ار  ادخ  ماش  حبص و  ره  رد  هک  دومرف  هراشا  شموقب 

نمب و ناـمیا  هک  نییراوحب  میدومن  رما  هک  ار  یناـمز  نک  داـی  َنیِّیِراوَْـحلا ، َیلِإ  ُْتیَحْوَأ  ْذِإ  َو  دـیامرفیم : هک  شلوـقب  رما ، ینعمب : و 
َو هدومرف : و  یـسوم ، ترـضح  ردامب  میدومن  ماهلا  ام  یـسُوم ، ِّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  هدومرف : هک  نانچ  ماهلا ، ینعمب : و  دـیروایب ، یـسیع 

: ینعمب و  لسع ، روبنزب  وت  راگدرورپ  دومن  ماهلا  ِلْحَّنلا ، َیلِإ  َکُّبَر  یحْوَأ 

.دننک هسوسو  دوخ  ناتسودب  نیطایش  ْمِِهئاِیلْوَأ ، یلِإ  َنوُحُوَیل  َنیِطایَّشلا  َّنِإ  َو  دیامرفیم : هک  نانچ  هسوسو :

بلاطم لیبق  زا  تسنآ  لاثما  یعرش و  ماکحاب  طوبرم  هک  هچنآ  و  درادن ، یعرش  ماکحا  یحوب  یطبر  هدش  هتفگ  هک  دراوم  نیا  رد  و 
.تشذگ هحفص 136 - رد  ارصتخم  هک  نانچ  هطساو  الب  تسا  دنوادخ  ملکت  ای  هدیسریم و  ناربمغیپ  هب  لیئربج  طسوتب  ای  یقالخا 

ماقمب نیهوت  يدح  ات  نوچ  هک  دـنیوگیم  هتفگ و  یحو  هراب  رد  ینانخـس  نتـشادن  یملع  تاعالطا  رکف و  یهاتوک  رثا  رد  یـضعب  و 
.دش رکذت  زا  رظن  فرص  دوب  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  تیبوبر و 

274 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

رشاح و بقاع و  یحام و  یعاد و  ریذن و  ریـشب و  مساقلا و  وبا  دمحا و  دمحم و  ار  ص )  ) ادخ لوسر  هکنآ  تلع  مشـش  دص و  باب 
دندیمان بقعم  فقوم و  دیحا و 

: دومرفیم هک  مالّسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 1

نآ زا  لاؤس  نیدنچ  ناشیا  ملاع  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  يدوهی  رفن  دنچ 

275 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

؟ دنمانیم یعاد  ریذن و  ریشب و  مساقلا و  وبا  دمحا و  دّمحم و  ار  امش  ارچ  دیسرپ : هلمج  زا  و  درک ، ترضح 

دنیوگیم دّمحم »  » ارم دومرف : ترضح  نآ 
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اهنامسآ رد  نوچ  دنمانیم  دمحأ »  » و هدیمح ) قالخا  وکین و  لاصخ  تافص و  نتشاد  هطـساوب   ) نیمز رد  ما  هدش  هدیدنـسپ  نم  نوچ 
نم تلاسر ) توبن و   ) هب نامیا  هک  یناسک  نیب  ار  تشهب  دیامرفیم  تمسق  دنوادخ  نوچ  دنیوگیم  مساقلا » وبا   » .ما و هدش  هدیدنـسپ 

هک دنیوگیم  تهج  نیا  يارب  یعاد »  » ارم و  دنرادن ، نم  توبنب  رارقا  نامیا و  هک  یناسک  نایم  ار  منهج  دیامنیم  میـسقت  دـنا و  هدروآ 
ینامرفان هک  ار  یناسک  منهج )  ) شتآب مناسرتیم  هکنیا  تهج  زا  دـنمانیم  ریذـن »  » و مراـگدرورپ ، نیدـب  ار  مدرم  منکیم  توعد  نوچ 
تاروتسد ّتنسب و  و   ) دنربب ارم  نامرف  هک  ار  یناسک  نآ  تشهب  هب  مهدیم  تراشب  هکنآ  هطـساوب  مدش  هدیمان  ریـشب »  » و دنیامنب ، ارم 

(. دننک لمع  نم 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  یبن  هینک  ارچ : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  مدیـسرپ  تفگ  هک  لاضف  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدـح  - 2
ردـپ ینعی   ) دـش مساقلا  وبأ  هب  ینکم  تهج  نیا  زا  «، 1  » مساق مانب  تشاد  يرـسپ  ترـضح  نآ  نوچ  دومرف : تسا ؟ مساـقلا  وبا  مّلس 

ینادیم ایآ  یلب ، دومرف : دیئامرفب  نایب  ار ) نآ  لیصفت  دیهد و  حرش   ) رتدایز مراد  ّتیلها  دینادیم و  قیال  ارم  رگا  مدرک  ضرع  مساق )
: دوـمرف منادـیم ، یلب  متفگ  ناملـسم ؟)  ) تما نیا  يارب  میتـسه  ردـپ  ود  یلع  نم و  هدوـمرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـک 

ترـضح نآ  تـما  وزج  مـه  مالّـسلا  هـیلع  یلع  شتما و  ماـمت  يارب  تـسا  ردـپ  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربـمغیپ  هـک  ینادـیم 
.منادیم يرآ  مدرکضرع  تسا ؟ منهج  تشهب و  هدننک  تمسق  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  ینادیم  دومرف : منادیم ، یلب  متفگ : تسبوسحم ؟

تهج نیا  زا  مساقلا  وبأ  ار  ربمغیپ  سپ  دومرف :
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هیلع یلع  دـیدومرف  هک   ) نیا دوش  یم  هنوـگچ  متفگ : دـشاب ) مالّـسلا  هیلع  یلع  هک   ) تسا منهج  تشهب و  مساـق  ردـپ  هک  دـنیوگیم 
مالّسلا

______________________________

يربک هجیدخ  زا  دـیدرگ  دـلوتم  هکم  رد  تثعب  زا  لبق  رهاطلا »  » هب بقلم  تسا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـسپ  نیلوا  ( 1)
.تفای تافو  مه  تثعب  زا  لبق  و  (ع )

276 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

لـضفا و  دوخ ، دنزرف  رب  تسا  ردـپ  ینابرهم  دـننام  دوخ  تما  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  ینابرهم  دومرف : تسا ) تما  نیا  ردـپ 
تقفش دننامه  ناملسم )  ) تما رب  مالّسلا  هیلع  یلع  ینابرهم  تقفش و  ترضح  نآ  زا  دعب  هدوب و  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  نآ  تما 

ماما تسا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  لصف ) الب   ) هفیلخ یصو و  مالّسلا  هیلع  یلع  اریز  ناشیا ، رب  تسترـضح  نآ  ینابرهم  و 
نیا يارب  میتسه  ردپ  ود  یلع  نم و  دومرفیم : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دوب  تهج  نیا  زا  و  شتما ) رب   ) وا زا  دعب  تسا 

دـنک و تاـفو  ناناملـسم ) زا   ) سک ره  دومرف : یهلا ) یحو  قبط   ) ربنم يـالاب  يزور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  یبـن  تما و 
سک ره  و  مهدب ، جراخم  هقفن و  دـیاب  نم  ار  شلایع  منک و  ادا  نم  دـیاب  ار  شـضرق  دـشاب  هتـشاد  یلایع  روخ و ) نان   ) ای یـضرق و 

.تسا وا  ثراو  يارب  دشاب  هدراذگاو  ار  یلاوما 

: هیآ هقوطنمب   ) ناشدوخ زا  ناشیا  رب  دوب  رترایتخا  بحاص  و  ناشیا ، ناردام  ناردـپ و  زا  نینمؤمب  دوب  یلوا  ربمغیپ  تهج  نیا  زا  سپ 
هَّللا یلص  لوسر  ترضح  زا  دعب  ْمِهِسُْفنَأ و  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا 
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یفاو هیآ  قبط  هدوـب  ربـمغیپ  سفن  یلع  اریز   ) دوـب نینچ  نیا  تما  نیا  يارب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریمأ  ترـضح  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
.هلهابم هیاده 

: دومرفیم مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هَّللا  دبع  نب  رباج  زا  ارم ...  درک  ثیدح  - 3

و قـالخا ، تقلخ و  رد  نمب  تسا  مدرم  نیرت  هیبـش  میهاربا  ترـضح  و  مالّـسلا ، هیلع  رـشبلا  وبا  مدآ  هب  متـسه  مدرم  نیرت  هیبـش  نم 
رد و  « 1  » هداد ارم  تثعب  تراشب  هداتـسرف  یموقب  هک  يربمغیپ  ره  و  هدومن ، فصو  ارم  هدناوخ و  مان  هدب  ارم  شرع  قوف  رد  دنوادخ 
ارم مسا  و  جارعم ) بش   ) هدرب شنامسآب  ارم  ار و  نآرق )  ) دوخ باتک  هدومن  میلعت  نمب  و  هدرک ، دای  ارم  مان  یلصا )  ) لیجنا تاروت و 

.هدیمان دّمحم  ارم  تسا و  دومحم  شدوخ  هدومرف ، قتشم  هتفرگ و  دوخ  مسا  زا 

تاروت رد  ارم  و  هدومرف ، ثوعبم  ارم  متما  ي  ارب ) اهنامز  و   ) اهنرق نیرتهب  رد  و 

______________________________

هلمج زا  هدـش  هتـشون  یئاـهباتک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  متاـخ  لوسر  تثعبب  مالّـسلا  مهیلع  ناربمغیپ  تراـشب  عوضوم  رد  ( 1)
هک یقداص  دّـمحم  خیـش  رـصاعم  لضاف  نیدـهع  تاراشب  هَّللا و  همحر  ینادـمه  نیما  دّـمحم  نبا  اضر  دّـمحم  موحرم  هوبنلا  حاـتفم 

.تسا درومب  بسانم و  اهنآب  بدا  لضف و  لها  هعجارم 
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دای دمحأ  مانب  ارم  لیجنا  رد  و  هدینادرگ ، مارح  شتآ  رب  ارم  تما  داسجا  دیحوتب  دنوادخ  هک  تسا  دیحوت  زا  نآ  هدـیمان و  « 1  » دیحا
هتفگ یحام  روبز  رد  ارم  مسا  و  هداد ، رارق  ناگدیدنـسپ  ارم  تما  متـسه و  هدیدنـسپ  دومحم و  نامـسآ  لـها  ناـیم  رد  نم  و  هدرک ،

هطساوب دنوادخ  نوچ 
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(. هدینادرگ لطاب  و   ) هدومن وحم  نیمز  رد  ار  شدوخ ) ریغ  يدوبعم  ره  تدابع  و   ) یتسرپ تب  نم 

ددرگیم و ادـج  مدرم  نیب  قوقح  قح و  هک   ) تموـکح ءاـضق و  لـصف  عـقوم  تماـیق  رد  و  هدوـمن ، داـی  دّـمحم  ماـنب  ارم  نآرق  رد  و 
« رشاح  » تمایق رد  رشح ) تبسانمب   ) ارم و  دنکن ، تعافش  یسک  نم  زا  ریغ  موش و  هدیمان  دومحم  دوش ) یم  یگدیـسر  اهنآ  يواعدب 

تبـسانمب ارم  و  دمآ ، دنهاوخ  رـشحمب  نم  زا  دعب  مدرم  میآ و ) یم  رـشحم  يارحـصب  هک  دوب  مهاوخ  یـسک  لوا  نم   ) نوچ هدـیمان 
نم نوچ  هدیمان  بقاع »  » ارم و  مرادیم ، اپب  یهلا  لدع  هاگشیپ  رد  ار  مدرم  نوچ  هدیمان  فقوم »  » باسح يارب  تمایق  رد  مدرم  فقوت 

(، تسا وگغورد  بذاک و  دوش  يربمغیپ  یعدم  هک  ره  و   ) دمآ دهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دـعب  مناربمغیپ و  همه  زا  رت  بقع  متاخ و ) )
نوچ هدش ) تشادزاب  ینعی   ) هدیمان یفقم »  » ارم و  هداد ، رارق  ریـشمش ) بحاص   ) محالم لوسر  هبوت و  لوسر  تمحر و  لوسر  ارم : و 
روما حالـصا  داشراب و  منکیم  مایق  هک  « ) میقم  » منم و  دوب ، دـهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دـعب  دـش و ) تشادزاب  نم  رد  تلاسر  توبن و  )

، داب وت  رب  تیحت  دورد و  دّمحم  يا  دومرف : نمب  داهن و  ّتنم  نم  رب  دـنوادخ  و  مدرم ) يارب  تداعـس  ریخ و   ) عماج لماک و  و  مدرم )
هایس و  درز ) دیفس و  و   ) خرـس زا  رـشب  مامت  يوسب  مدومن ) ثوعبم  و   ) مداتـسرف ار  وت  مداتـسرف و  شموق  يوسب  طقف  ار  يربمغیپ  ره 
لالح وت  رب  ار  یگنج ) ياه   ) تمینغ و  ما ، هدومنن  يرای  نآ  اب  ار  سک  چیه  هک  مدرک  يرای  تبیه  بعر و  ببـسب  ار  وت  و  تسوپ ) )

هک مدومن 
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رب وت  زا  شیپ 

______________________________

و ءای ، رـسک  ءاح و  نوکـس  هزمه و  حتفب  و  ءای ، حتف  ءاح و  نوکـس  هزمه و  حتفب  و  ءای ، نوکـس  ءاح و  حتف  هزمه و  مضب  دـیحا  ( 1)
.هدش طبض  زین  ءای  نوکس  ءاح و  رسک  هزمه و  مضب 
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و دـمح ) هکرابم  هروس   ) باتکلا هحتاف  نآ  هک  ار  مشرع  ياهجنگ  زا  یجنگ  تتماـب  وتب و  مدرک  اـطع  و  مدوب ، هدرکن  لـالح  یـسک 
هیآ ود  نآ  هک   ) هرقب هروس  همتاخ 

ُلوُسَّرلا َنَمآ 

ریبکت تتما  وتب و  و  مداد ، رارق  كاپ  رهاط و  ار  شکاخ  دجسم و  ار  نیمز  همه  تتما  وت و  يارب  زین  و  تسا ، ( 

( ربکا هَّللا  )

وت مان  تفگ  ارم  مان  سک  ره  هکنیا  ات  هریغ ) زامن و  دهشت  ناذا و  رد   ) مدومن کیدزن  نیرق و  مدوخ  مان  اب  ار  وت  مان  و  مدرک ، تیانع 
.تتما وت و  رب  اشوخ  دّمحم  يا  سپ  دیوگب ، مه  ار 

یتسه کش  رد  وت  رگا  هدومرف : ص )  ) ربمغیپب دنوادخ  هکنآ  تلع  متفه  دص و  باب 

و درک ، لاؤس  وا  زا  زیچ  دنچ  مالّسلا و  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  نب  یسومب  تشون  يذغاک  مثکا  نب  ییحی  هک  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 1
: هیآ هک  دوب  نیا  هلمج  زا 

وتب ام  هک  هچنآ  رد  یتسه  دـیدرت  کش و  رد  وت  رگا   ) َِکْلبَق ْنِم  َباتِْکلا  َنُؤَْرقَی  َنیِذَّلا  ِلَئْـسَف  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  اَّمِم  ٍّکَـش  ِیف  َْتنُک  ْنِإَـف 
ربمغیپ دوخب  باطخ  رگا  تسیکب ؟ باطخ  دـنا ) هدـناوخ  ار  وت  زا  شیپ  ياهباتک  هک  باـتک  لـها  ءاـملع  زا  سرپب  سپ  میا  هداتـسرف 

لزان ترـضح  نآ  ریغب  نآرق  هک  دشاب  ربمغیپ  ریغب  باطخ  رگا  و  تشادن ، نآرق  تایآ  رد  يدـیدرت  کش و  ترـضح  نآ  هک  دـشاب 
.؟ هدشن

یلع ماما  ترضح  مردارب  زا  مدیسرپ  هک  تشون  باوج  رد  یسوم 
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نکیل دوب  هدـش  لزان  واب  هک  هچنآ  رد  تشادـن  کش  ربمغیپ  تسا و  ربمغیپ  دوخب  باطخ  دومرف : ترـضح  نآ  مالّـسلا و  هیلع  یقنلا 
! دشاب هتشاد  قرف  ام  اب  ات  هدشن  ثوعبم  ام  يوسب  هکئالم  سنج  زا  يربمغیپ  ارچ  هک  دنتفگیم  نادان  لهاج و  قفانم ) كرشم و   ) مدرم

ربمغیپب دـنوادخ  سپ  دوریم  هار  اهرازاب  رد  نیمز و ) يور   ) دـماشآ و یم  بآ  دروخیم و  اذـغ  اریز  درادـن  یقرف  اـم  اـب  ربمغیپ  نیا  و 
هدـناوخ ار  وت  زا  شیپ  ینامـسآ  بتک  هک  یناسک  زا  سرپب  يا ) هتفرگ  رارق  لهاج  مدرم  دـیدرت  کش و  دروم  رگا   ) هک دومرف  یحو 

اذغ اهنآ  ایآ  دنا و  هدوب  نم  هّیور  ریغ  رب  دنا  هدش  ثوعبم  نم  زا  شیپ  هک  یناربمغیپ  ایآ  هک : لهاج  مدرم  نیا  روضح  رد  دنا 
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نم هک ) وگب  دنا ، هدوب  نینچ  نیا  یلب  دنتفگ  دنتـشاد و  نایب  ار  تقیقح  هک  یتقو   ) دـنا هتفریمن  هار  اهرازاب  رباعم و  رد  دـندروخیمن و 
.متسه ناشیا  لثم  زین 

ِیف َْتنُک  ْنِإَـف  دومرف : تهج  نیا  يارب  ادـخ  نکیل  تسنادـیم و  مه  ربمغیپ  دوخ  تسین و  کـش  رد  شربـمغیپ  هک  تسنادـیم  ادـخ  و 
ْلُقَف هدومرف : هلهابم  هیآ  رد  هک  نانچمه  تسلطاب ، ترـضح  نآ  تلاسر ) و   ) توبن رد  دـیدرت  کـش و  هک  دـنمهفب  مدرم  اـت  ٍکَـش ،

امش ام و  دیئایب  وگب  َنِیبِذاْکلا ، یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَأ  انَـسُْفنَأ َو  ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو  ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو  ُعْدَن  اَْولاعَت 
رگا و  دوش ، لزان  وگغورد  رب  دـنوادخ  باذـع  نعل و  ات  مینک  نیرفن ) رگید  کی  قح  رد  و   ) هلهابم مه  اب  دوخ  ناـنز  نادـنزرف و  اـب 

ات دیئایب  مکیلع ، هَّللا  هنعل  لعجنف  لهتبن  اولاعت  دومرفیم : دنوادخ 
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هک تسنادیم  دنوادخ  دندشیمن و  هلهابمب  رـضاح  دندمآ و  یمن  نارجن ) ياراصن   ) میروآ دورف  امـش  رب  ار  ادخ  تنعل  مینک و  هلهابم 
هک تساوخیم  نکیل  و  تسا ، وگتـسار  قداص و  دوخ  راتفگ  رد  هک  تسنادیم  مه  ربمغیپ  دیامنیم و  تلاسر  هفیظو و  يادا  شربمغیپ 
يا هیآ  نینچب  ار  شترـضح  تهج  نیدـب  ، ) دـنربب ترـضح  نآ  تلاسر  توبن و  تیناـقحب  یپ  رتشیب  دـننک و  لـماک  هجوت  مدرم  نآ 

(. دومرف بطاخم 

هدومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  دومرفیم  هک  مالّـسلا  امهیلع  قداص  ترـضح  ای  رقاب و  ترـضح  زا  ار ...  ام  دـندرک  ثیدـح  - 2
توبن و رد   ) دـیدرت کش و  نم  َِکْلبَق ، ْنِم  َباتِْکلا  َنُؤَْرقَی  َنیِذَّلا  ِلَئْـسَف  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  اَّمِم  ٍّکَش  ِیف  َْتنُک  ْنِإَـف  هیآ : ریـسفت  رد  تسا 

ملاع دوخ  نوچ  دورب ، نم  زا  دیدرت  کش و  ات  متـسه  قح  رب  ربمغیپ  نم  ایآ  هک   ) منکیمن لاؤس  مه  یـسک  زا  مرادن و  دوخ ) تلاسر 
(. منادیم وکین  ار  قیاقح  متسه و 

درکیم مالس  لافطا  رب  ص )  ) ادخ لوسر  هکنآ  تلع  متشه  دص و  باب 

جنپ دومرفیم : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  مالّـسلا  مهیلع  دوخ  مارک  ءابآ  زا  اضر  ترـضح  زا  ار ...  ام  دـندرک  ثیدـح  - 1
منکیمن كرت  رمع  تاظحل  نیرخآ  ات  هک  تسا  زیچ 
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(. هناخ ناراکتمدخ  و   ) نامالغ اب  شرف ) نودب   ) نیمز يور  ندروخ  اذغ  لوا -

دشاب غالا  يور  هک  منادیمن  مزال  امتح  ار  کلذ  ریغ  نیز و  وتپ و  کشت و  هک   ) دشاب هتشاد  نالاپ  طقف  هک  غالا  رب  ندش  راوس  مود -
(. موش راوس  ات 

.مدوخ تسد  اب  ار  واگ ) رتش و  دنفسوگ و  و   ) زب ندیشود  موس -

«. 1  » نیمشپ سابل  ندیشوپ  مراهچ -

هک  ) نم زا  دعب  دشاب  تنس  هیور  نیا  ات  لافطا  رب  ندرک  مالس  مجنپ -
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(. دننک لمع  ناناملسم 

دندیمان میتی  ار  ص )  ) ادخ لوسر  هکنآ  تلع  مهن  دص و  باب 

رد سپ  تفاین  میتی  ار  وت  دـنوادخ  ایآ  يوآَف ، ًامِیتَی  َكْدِـجَی  َْمل  َأ  هیآ : ینعم  زا  دندیـسرپ  سابع  نبا  زا  هک  ار ...  ام  درک  ثیدـح  - 1
.)؟ هدیمان میتی  ار  ترضح  نآ  ارچ  هک   ) دومرف ظفح  دوخ  هانپ 

دنوادخ سپ  تشادن  دننامه  نیرخآ  نیلوأ و  زا  نیمز  يور  نوچ  هک  دوب  نیا  يارب  دندیمان  میتی  ار  ترضح  نآ  هکنآ  تهج  تفگ 
سپ یتشادـن  ریظن  دـننامه و  يدوبن و  اـهنت  اـیآ  ینعی  يوآَـف ، ًاـمِیتَی  َكْدِـجَی  َْمل  َأ  هدومرف : شترـضح  رب  تمعن  ناـنتما  راـهظا  يارب 

دنتخانش ار  وت  هکنآ  ات  دومن  راکشآ  مدرم  رب  ار  وت  تلیضف  و  داد ) رارق  اهنآ  هاگهانپ  ار  وت  و   ) تفارطاب ار  مدرم  دومرف  عمج  دنوادخ 
دندناوخیمن هارمگ  ار  وت  دوخ  هفئاط  ماوقا و  نایم  رد  ایآ  و  يدَهَف ، الاَض  َكَدَجَو  َو  دندیدرگ ، وت  دـنمجرا  خـماش و  ماقمب  فراع  و 

لاوما و یتسه و  ریقف  هک  دنتفگیمن  وتب  و  ینْغَأَف ، اًِلئاع  َكَدَجَو  َو  وت ، قح  رد  تفرعم  هطـساوب  درک  تیادـه  ار  ناشیا  دـنوادخ  سپ 
راشرس لاوما  ببسب  دنوادخ  سپ  يرادن  یتورث 

______________________________

نآ دیامنیم و  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  نومـضم  نیمهب  يرگید  تیاور  تیاور  نیا  لقن  زا  دعب  لاصخ  رد  ( 1)
.هدومرف نایب  ار  شفک  یگراپ  نتخود  نیمشپ ، سابل  ندیشوپ  ياجب : ترضح 
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رگا هک  ییاج  ات  دومن  باجتـسم  ار  وت  ياهاعد  درک و  دایز  ار  وت  تزع ) و   ) تلیـضف دومن و  زاین  یب  دنمتورث و  ار  وت  س )  ) هجیدخ
یتشادـن اذـغ  هک  یعقاوم  رد  و  دـیامن ، شیالط  روفلا  یف  دـنادرگ  الط  تیارب  ار  یگنـس  هک  یئامن  تساوخرد  ادـخ  زا  ینک و  اـعد 

يارب
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درک و يرای  هکئالم  ببسب  ار  وت  یتشادن  روای  هک  یئاهزور  نآ  رد  و  درک ، ایهم  تیارب  بآ  يدشیم  هنشت  هاگ  ره  داتـسرف و  اذغ  وت 
.تخاس زوریپ  بلاغ و  تنانمشد  رب  ار  وت 

دومن میتی  ار  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دنوادخ  هکنآ  تلع  مهد  دص و  باب 

دینادرگ میتی  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ّیبن  یلاعت  يادخ  دومرفیم : هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 1
زا هنمآ  شا  همرکم  هدلاو  تدالو  زا  سپ  هَّللا و  دبع  ترـضح  شراوگرزب  ردپ  تدالو  زا  دعب  یلیلق  تدـم  ای  تدالو و  زا  شیپ  هک  )

«. 1  » دشابن بجاو  شترضح  رب  یسک  تعاطا  هکنیا  ات  دنتفر ) ایند 

دنامن یقاب  ص )  ) لوسر ترضح  يارب  يرسپ  هکنآ  تلع  مهدزای  دص و  باب 

هیلع هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  ارچ  هک : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  مدیسرپ  تفگ  هک  نانـس  نب  هَّللا  دبع  زا  ارم ...  داد  ربخ  - 1
قلخ دنوادخ  نوچ  دومرف : دنامن ؟ یقاب  يرسپ  مّلس  هلآ و  و 

______________________________

تیذا ار  وا  نیکرـشم  دومرفیم و  تلاـسر  توـبن و  راـهظا  ترـضح  نآ  دـندوبیم و  هدـنز  ترـضح  نآ  رداـم  ردـپ و  رگا  دـیاش  ( 1)
دـندشیم و ترـضح  نآ  تفرـشیپ  هار  ّدـس  اـسب  هچ  دـننیب و  هب  دنتـسناوتیمن  يرطف  یلبج و  تـبحم  هطـساوب  رداـم  ردـپ و  دـندرکیم 
دراوم و زا  رتشیب  رد  تسا  بجاو  ردام  ردـپ و  رما  تعاطا  نوچ  دـندومنیم و  عنم  قح  يوسب  توعد  توبن و  راهظا  زا  ار  شترـضح 

ملعی هَّللا  و  دمآ ، یم  دـیدپ  تثعب  توبن و  رد  یلالتخا  نیا  رب  انب  دـیامنب  مه  ناشیا  زا  يوریپ  تعاطا و  تسیابیم  راچان  ترـضح  نآ 
.لعفی ام  رومالا و  قیاقحب 
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ربمغیپ يارب  رگا  و  وا ، نیشناج  یصو و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  ربمغیپ و  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  ترضح  دومرف 
تیاصو دنتفریمن و ) قح  راب  ریز   ) ماگنه نآ  رد  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  رب  دوب  مدقم  مدرم ) رظنب   ) دنامیم یقاب  يرـسپ 

دنامیم لتخم  مالّسلا  هیلع  یلع 
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«. 1»

درب جارعمب  ار  ص )  ) لوسر ترضح  دنوادخ  هکنآ  تلع  مهدزاود  دص و  باب 

یناکم دـنوادخ  ایآ : مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  ترـضح  زا  مدیـسرپ  تفگ  هک  راـنید  تباـث  زا  ار ...  اـم  دـندرک  ثیدـح  - 1
؟ دشاب اجنآ  رد  هک  دراد  نیعم ) صوصخم و  )

دّمحم ترـضح  ارچ  سپ  مدرکـضرع : درک ) روصت  شیارب  نیعم  صوصخم و  یناـکم  ناوتب  هک   ) نیا زا  تسا  هزنم  دـنوادخ  دومرف :
نآ هکلب ) دراد  یناکم  دـنوادخ  هک  تسین  لیلد  ترـضح  نآ  ندرب  نامـسآب   ) دومرف درب !؟ نامـسآب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 

نیعلا يأرب  یهلا  تعنـص  تقلخ و  بئاجع  زا  تساهنآ  رد  هک  هچنآ  و  دـنایامنب ، واب  ار  یتوکلم  ملاوع  اـت  درب  نامـسآب  ار  ترـضح 
تـسا هنوگچ  درک ) نییعت  روصت و  صوصخلاب  یناکم  ادخ  يارب  ناوتیمن  تسا و  نینچ  نیا  رگا   ) سپ مدرکـضرع : دیامن  هدـهاشم 

هک یکیدزن  نادـب  دـش  کیدزن  جارعم  بش  رد  ترـضح  نآ   ) ینْدَأ ْوَأ  ِْنیَـسْوَق  َباق  َناکَف  یَّلَدَـتَف  انَد  َُّمث  هدومرف : یلاعت  يادـخ  هک 
.؟) دوب رتکیدزن  ای  نامک  ود  هلصافب 

______________________________

رمأب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  حیرـصت  صنب و  دوش  یم  تباث  تماما  تیاصو و  اریز  دراد  یگدیچیپ  يدح  قوف  تیاور  نتم  ( 1)
.تسین دالوا  ندوبب  طوبرم  و  یحُوی ) ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  نوچ َو   ) دنوادخ

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  رگا  هک  دشاب  نیا  ترـضح  نآ  روظنم  دیاش  هک  دسریم  نیا  باتک  نیا  مجرتم  رظنب  و 
هتـشاد رـسپ  ربمغیپ  هک  یتروص  رد  دنتفگیم  لهاج  مدرم  دمآ و  یم  دـیدپ  فالتخا  رتشیب  ترـضح  نآ  زا  دـعب  دـنامیم  یقاب  يرـسپ 

دیاب دنتفگیم  مه  تقو  نآ  رد  دشیم و  رسپ  بحاص  زین  ترضح  نآ  رـسپ  دشاب و  وا  نیـشناج  یـصو و  مالّـسلا  هیلع  یلع  دیابن  دشاب 
نیا
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.دشاب ردپ  نیشناج  رسپ 

سدـقم نید  دـندربیمن و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  نامرف  رگید  اـسب  هچ  تشگیم و  دـیدش  فـالتخا  تهج  نیمه  يارب  و 
.داتفا یم  يدوبان  انف و  رطخ  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  تامحز  همه  نآ  اب  مالسا 

زا جارد  نب  لیمج  هک  دیامنیم  لقن  قودـص  خیـش  موحرم  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  زا  راحب  5 ج ) - 294  ) رد یـسلجم  همالع  موحرم  و 
نآ دوبیم ؟ ربمغیپ  ایآ  دـنامیم  هدـنز  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  میهاربا  رگا  هک  دیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

: دومرف ترضح 

.دوب شراوگرزب  ردپ  عبات  هقیرط و  جاهنم و  رب  دحوم و  نمؤم و  هکلب  دوبن  ربمغیپ 
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ياهباجح زا  و  برق ) ماقمب   ) دش کیدزن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکلب  يا  هدرک  نامگ  وت  هک  تسین  نانچ  دومرف :
ار نیمز  درک و  هاـگن  نیئاـپب  سپـس  و  تفر ، رتـکیدزن  هاـگنآ  ار و  تاوامـس  توکلم  نیعلا ) يأرب   ) دوـمن هدـهاشم  تشذـگ و  روـن 

.تسین هلصاف  نآ  زا  رتمک  ای  نامک و  کی  ردقب  هک  تسکیدزن  نیمزب  ردقنآ  یئوگ  هک  يروطب  دومرف  هظحالم 

تهج و هچ  يارب  مالّسلا : هیلع  مظاکلا  یسوم  ترضحب  مدرکضرع  تفگ  هک  نمحرلا  دبع  نب  سنوی  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 2
اجنآ رد  و  رون ، ياهباجحب  اجنآ  زا  یهتنملا و  هردسب  اجنآ  زا  نامـسآب و  ار  دوخ  ربمغیپ  درب  الاب  داد و  جورع  دـنوادخ  هک  دوب  یتلع 
يارب ناوتیمن  دومرف : درک  فصو  ناکم  نتشادب  ناوتیمن  ار  دنوادخ  هکنیا  اب  درک ؟ تاجانم  ادخ  اب  ترضح  نآ  تفگ و  نخس  وا  اب 

رد نامز  درک و  نییعت  یناکم  ادخ 
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قولخم تافـص  زا  ندـش  عقاو  نامز  ریثأت  تحت  نتـشاد و  ناکمب  جایتحا  و  تسنامز ، ناکم و  قلاـخ  دوخ  نوچ   ) درادـن ریثأـت  ادـخ 
شیاهنامسآ نانکاس  هکئالم و  دنادرگ  فّرـشم  هک  تساوخ  یلاعت  يادخ  و  دشاب ) قولخم  تافـص  زا  هزنم  قلاخ  دیاب  القع  تسا و 

نیعلا يأرب  ات  درب  جارعمب  ار  شترـضح  زین  و  ار ، ترـضح  نآ  ندومن  هدـهاشمب  ار  ناـشیا  دـنک  مارکا  و  ترـضح ، نآ  تمدـخب  ار 
و  ) اهنامـسآ تقلخ  بئاجع  زا  ار  دوخ  تما  نیمزب  تشگزاب  زا  سپ  ات  ار  یهلا  تقلخ  تمظع  بئاجع و  عیانـص و  دیامرف  هدـهاشم 

دهد ربخ  تسا ) اهنآ  رد  هک  هچنآ 
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«1  » َنوُفِصَی اَّمَع  یلاعَت  ُهَناْحبُس َو  دنیوگیم ، ههبشم  هک  جارعم  هیضق  تسین  نانچ  و 

______________________________

تاـیاور نآرق و  تاملـسم  زا  هدـش و  عـقاو  اـققحم  هک  تسیئاـیاضق  هلمج  زا  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوـسر  نـتفر  جارعم  ( 1)
ار هار  هک  تسیئامیپ  اضف  کشوم و  یعونصم و  رمق  نرق  هک  نامز  نیا  رد  هصاخ  هدنامن  یقاب  یسک  يارب  ههبش  ياج  تسیمالـسا و 

هتشاد هدیقع  یضعب  هک  تسا  بجعت  یسب  ياج  و  هتخاس ، راومه  هدومن و  زاب  مالسا  ربمغیپ  جارعم  ناربمغیپ و  تازجعم  توبث  يارب 
قیقحتلا یلع  تسنالطبلا و  رهاظ  دیاقع  راتفگ و  هنوگ  نیا  هدوب و  یناحور  هک  دنیوگ  یضعب  باوخ و  رد  جارعم  هیضق  هک  دنراد  و 

هک تسقطاـن  نآ  هب  ءارـسا  هروـس  لوا  هفیرـش : هیآ  هک  ناـنچ  تسا  نیملـسم  قرف  رثـکا  قاـفتا  نیا  هدوـب و  ینامـسج  يرادـیب و  رد 
هدنب هنابـش  هک  يرداق  يادخ  نآ  تسا  هّزنم  یَْـصقَْألا ، ِدِجْـسَْملا  َیلِإ  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َنِم  اًْلَیل  ِهِْدبَِعب  يرْـسَأ  يِذَّلا  َناْحبُـس  دیامرفیم :

دجسم زا  ار  دوخ 
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دوـش رکنم  ار  جارعم  هـک  ره  دـنا  هدوـمرف  مالّـسلا  مـهیلع  هـمئا  و  داد ، ریـس  سدـقملا ) تـیب   ) یـصقا دجـسم  يوـسب  هـکم )  ) مارحلا
.تسا جراخ  مالسا  هرئاد  زا  ینعی  تسین  ام  زا  ریسفت ) لیوأتب و  ای  هحارصلاب و  )

: دیامرفیم هبدن  ياعد  رد  هکنیا  و 

کئامس یلا  هحورب  تجرع  و 

ام هدوب  شداهن  رد  یئورین  مدرم و  حاورا  قوف  ام  هدوب  یحور  ياراد  ترـضح  نآ  سدـقم  دوجو  هک  دوش  تاـبثا  هک  تسنآ  يارب  ، 
اب ار  ترـضح  نآ  مسج  يدرب  نامـسآب  ینعی  تسا  عم  ینعمب  هحورب  ءاب  هک  دنا  هدومرف  مهیلع  هَّللا  ناوضر  املع  مدرم و  يورین  قوف 

طخ نیلوا  عوضوم  رد  و  هدوب ، سدـقملا  تیب  ترـضح  نآ  ریـس  طخ  نیرخآ  دـنیوگیم  هک  یناسک  يارب  تسا  لـیلد  زین  شحور و 
هکم قوف  هیآ  رد  مارحلا  دجـسم  زا  دارم  دـنیوگیم  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رهاوخ  یناه  ّما  هناـخ  زا  دـنیوگ  یـضعب  ریس :

مکی و تسیب و  بش  ار  جارعم  و  هدوب ، مارحلا  دجـسم  دوـخ  زا  هک  دـنیوگ  یـضعب  و  تسا ، دجـسم  شماـمت  مرح  هکم و  اریز  تسا 
ترجه مود  لاس  بجر  هام  بش 27  تثعب و  زا  دعب  لاس  ود  لوالا  عیبر  مود  بش  ترجه و  زا  شیپ  هام  شـش  ناضمر  هام  مهدفه 

.تفر جارعمب  هبترم  تسیب  دص و  ترضح  نآ  هک  دیامرفیم  لاصخ  رد  و  دنا ، هتفگ 

جارعمب ار  ترضح  نآ  ندرب  تمکح  هک  دیامنیم  لقن  هوبنلا  جراعم  زا  - 295 هرامش - - 2 وزج - رد  هیلاعلا  هنج  رد  يدنواهن  همالع 
زور هاوخ  تعافـش  تما و  عیفـش  هک  دوب  هتفر  نینچ  لوا  رد  ـالع  ّلـج و  یهاـشداپ  مکح  یهلا و  ياـضق  نوچ  هک  هدوـب  نآ  دـیاش 

دهاوخ هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ترضح  نآ  تمایق 
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ره لاغتشا  ٌمیِظَع ، ْیَش ٌء  ِهَعاَّسلا  ََهلَْزلَز  َّنِإ  دافمب : دومرف و  وا  يارآ  ملاع  يأر  رب  هتسب  زاب  تواقـش  تداعـس و  لها  دقع  لح و  دوب و 
هجاوخ ترـضح  مرج  دومنیم ال  لاحم  نتخادنا  يرگید  لاوحا  رب  رظن  دوبن و  لاجم  نتخادرپ  يرگیدـب  هک  دـید  يا  هبترمب  ار  سک 
تاکرد میعن و  تشهب  تاجرد  دـندومن و  يوب  اجنآ  رد  بئاجع  بئارغ و  دـندروآرب و  تاوامـس  توکلمب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

دوش و تمایق  زور  نوچ  ات  دـینارذگ  اهنآ  زا  ار  شباـنج  و  دومرف ، هدـهاشم  کـی  کـی  ار  میلأ  باذـع  میعن و  باوث  دـیدب و  میحج 
هک ترضح  نآ  رب  دنیاشگب و  یسفن  یسفن  راتفگب  نابز  دیامن و  بعص  نآ  ندید  سک  همه  رب  ددرگ و  رهاظ  نآ  تبیه  تبوعص و 

یتشگن هدهاشم  بیغ  ملاع  روما  جارعم  بش  ار  شترـضح  رگا  و  دیوگ ، یتما  یتما  درذگ و  یناسآ  هب  هدینارذگ  هتـسناد و  هدـید و 
.يدوشگن نایصاع  تعافشب  نابز  يدوب و  نارگید  نوچ  تمایق  رد 
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هکنآ ات  دومنن  فیفخت  تساوخرد  دنوادخ  زا  ص )  ) مرکا لوسر  زامن  هاجنپ  ندش  بجاو  زا  دعب  هکنآ  تلع  مهدزیـس  دـص و  باب 
تساوخن فیفخت  زامن  جنپ  زا  هکنآ  تلع  و  دینک ؟ فیفخت  تساوخرد  تفگ  ترضح  نآب  ع )  ) یسوم ترضح 

دیهد ربخ  ارم  مدرکضرع  مراوگرزب و  ردپ  زا  مدیسرپ  تفگ  هک  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نب  دیز  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 1
نآ ارچ  دومرف  رما  زامن  هاجنپ  ندناوخب  دنوادخ  تفر و  جارعمب  هک  یتقو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامدج  جارعم  زا 

فیفخت ات  هاوخب  يادخ  زا  تفگ  ترضح  نآب  مالّسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  ترـضح  هکنآ  ات  درکن  فیفخت  تساوخرد  ترـضح 
زا تقو  هاجنپ  رد   ) ار زامن  هاجنپ  ندناوخ  تقاط  وت  تما  اریز  دهد 
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ادخ لوسر  ینعی  ( ؟ دنرادن زور ) هنابش 
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دیاب یـسوم  ترـضح  هک  دـنرادن  تقاط  شتما  هک  دوبن  هجوتم  دـنوادخ و  دزن  تشادـن  تلزنم  برق و  ردـقنآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
يزیچب درکیمن و  مکحت  یلاعت  يادخب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  مرـسپ  يا  دومرف : مردپ  نک !!) فیفخت  تساوخرد  دیوگب :

هک دوب  یتعافـش  هاوخب ، فیفخت  ادـخ  زا  تفگ  یـسوم  ترـضح  نوچ  و  دزیمن ، یفرح  درکیم و  تعاـطا  دوـمرفیم  رومأـم  ار  وا  هک 
گرزب ءایبنا  زا  نوچ   ) دیامنب ار  یسوم  ترضح  شردارب  تعافش  ّدر  هک  دوبن  مه  راوازس  تدج و  تما  يارب  درک  یسوم  ترـضح 

زامن جنپ  زا  هک  دوب  هچ  تلع  مدرکـضرع : زامن ، جنپب  دیـسر  ات  دومن  فیفخت  تساوخرد  دـنوادخ  زا  تدـج  سپ  دوب ) مزعلا  ولوا  و 
.؟ نک فیفخت  ياعدتسا  مه  زاب  لج  زع و  يادخ  زا  تفگ : یسوم  ترضح  هکنیا  اب  درکن  فیفخت  يانمت 

يارب زامن  هاجنپ  نامه  رجا  زاـمن  رد  هدـش  هداد  فیفخت  هکنیا  اـب  تساوخیم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  تدـج  مرـسپ  يا  دومرف :
هجیتن و ربارب  هد  ار  وا  لضفت ) هار  زا   ) دنک وکین  راک  سک  ره  اِهلاْثمَأ ، ُرْـشَع  ُهَلَف  ِهَنَـسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  دنوادخ : هدومرفب  انب  دـشاب  شتما 
ای درکـضرع : دـش و  لزان  لیئربج  تشگزاب  جارعم  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  تدـج  هکنآ  زا  دـعب  ینیب  یمن  اـیآ  دوب  دـهاوخ  هدـئاف 

دوب دهاوخن  یفالخ  نم  هدعو  رد  و  باوث ) رد   ) زامن هاجنپ  نامه  ربارب  زامن  جنپ  نیا  دیامرفیم : دناسریم و  مالـس  وتب  تیادخ  دّـمحم 
!؟ درک مولعم  ار  یناـکم  ادـخ  يارب  دوـشیمن  ناوـتیمن و  هک  تسین  نیا  رگم  ردـپ  يا  مدرکـضرع : درک  مهاوـخن  ناگدـنبب  یمتـس  و 

نیا زا  تسا  رترب  هزنم و  دنوادخ  تسا  نینچ  یلب  دومرف :
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.دشاب ناکم  ياراد  هک 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدجب  مالّـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  ارچ ) درادن  یناکم  رگا   ) سپ مدرکـضرع :
تسا مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  راتفگ  دننامه  نخـس  نیا  دومرف : نک !؟) زامن  فیفخت  تساوخرد  و   ) درگزاب ادخ  يوسب  تفگ :

و دیامرف ، متیاده  هک  دشاب  دوز  موریم و  ادخ  يوسب  نم  ِنیِدْهَیَس ، یِّبَر  یلِإ  ٌبِهاذ  یِّنِإ  هتفگ : هک 
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َو تفگ : يدمآ )؟ روط  هوکب  دوخ  موق  زا  رتدوز  ارچ  دومرف : واب  دنوادخ   ) هک تسا  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دوخ  لوق  دننامه 
يادـخ نایب  دـننامه  و  مدـمآ ، وت  يوسب  اهنآ  زا  شیپ  مدرک و  لـیجعت  وت  يدونـشخ  يارب  اراـگدرورپ  یـضْرَِتل ، ِّبَر  َکـَْیلِإ  ُْتلِجَع 

.دیباتشب ادخ  هناخ  يوسب  جح  لامعأ  يارب  ینعی  دینک ، رارف  ادخ  يوسب  ِهَّللا ، َیلِإ  اوُّرِفَف  هدومرف : هک  تسا  یلاعت 

و دوریم ، وا  يوسب  هدرک و  دصق  ار  ادخ  تقیقح  رد  دورب  ادخ  هناخب  جـح  لامعأ  يارب  سک  ره  تسا و  ادـخ  هناخ  هبعک  مرـسپ : يا 
ادخ لباقم  تسا  زامن  رد  هک  یعقوم  ات  رازگزامن  صخش  و  هتفر ، ادخ  يوسب  دورب  اهنآ  رد  سک  ره  تسا و  ادخ  ياه  هناخ  دجاسم 

هدیرفآ یئاه  هعقب  اهنامسآ  رد  دنوادخ  و  دنتسه ، دنوادخ  هاگشیپ  رد  دنشاب  تافرع  رد  جح  لامعا  ماگنه  رد  هک  یناسک  و  هداتسیا ،
.هدومن جورع  ادخ  يوسب  تقیقح  رد  دورب  اهعقب  نآ  زا  یکی  رد  دنک و  جورع  نامسآ  هب  سک  ره  و 

الاب ادخ  يوسب  روتسد ) ذخأ  يارب  نیمالا   ) حور ناگتشرف و  ُحوُّرلا ، ُهَِکئالَْملا َو  ُجُْرعَت  دیامرفیم : لج  زع و  يادخ  هک  يا  هدینشن  ایآ 
هک تسین  نانچ   ) ِْهَیلِإ ُهَّللا  ُهَعَفَر  َْلب  هدومرف : یسیع - ترضح  هصق  رد  و  دنوریم ،
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ِْهَیلِإ و  هدومرف : و  هدرب ، الاب  دوخ  يوسب  ار  وا  یلاعت  يادخ  هکلب  هدـش ) هتـشک  یـسیع  ترـضح  هک  دـنا  هدرک  نامگ  يراصن  دوهی و 
الاب ار  ایر ) زا   ) صلاخ کین  لمع  و  دور ، الاب  ادخ  يوسب  ابیز  نانخـس  وکین و  تاملک  ُهُعَفْرَی ، ُِحلاَّصلا  ُلَمَْعلا  ُبِّیَّطلا َو  ُِملَْکلا  ُدَعْـصَی 

.دربیم

تشادیم تسود  ار  لیقع  ص )  ) ربمغیپ هکنآ  تلع  مهدراهچ  دص و  باب 

: دومرفیم بلاط  یبا  نب  لیقعب  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 1

شوخ قالخا  ناـمیا و  هطـساوب   ) یتسه ینتـشاد  تسود  وت  دوخ  هکنآ  يارب  لوا : مراد ، تسود  تهج  تلع و  ودـب  ار  وت  لـیقع  يا 
.تشادیم تسود  ار  وت  بلاط  وبا  تردپ )  ) هکنیا تهجب  مود : وت ،)
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تشادیم تسود  شرگید  ياضعا  زا  رتشیب  ار  دنفسوگ  ياهتسد  ص )  ) ربمغیپ هکنآ  تلع  مهدزناپ  دص و  باب 

ياهتسد هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ارچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضحب  مدرکضرع  تفگ  هک  يدرم  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 1
؟ تشادیم تسود  شرگید  یقاب  زا  رتشیب  ار  دنفسوگ 

هک  ) ار نآ  ياضعا  زا  يوضع  ره  درک و  ینابرق  ناربمغیپ  رطاـخ  يارب  ار  يدنفـسوگ  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هکنآ  يارب  دومرف :
تهج نیا  زا  درب ، مان  ار  وا  ياهتـسد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  و  درب ، مان  يربمغیپ  مانب  شندروخ ) دوب  لالح 

.دادیم يرترب  شرگید  ياضعا  ریاس  زا  دومرفیم و  لیم  هشیمه  تشادیم و  تسود  رایسب  ار  دنفسوگ  ياهتسد  ترضح  نآ 

هک تشادیم  تسود  رایسب  تهج  نیا  زا  ار  دنفسوگ  عارذ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک : تسا  رگید  ثیدح  رد  و  - 2
تسا رترود  وا  هلضف  عوفدم و  لحم  زا  تسا و  کیدزن  دنفسوگ  رسب 

زا شیب  تلزنم  برق و  ع )  ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  لوسر و  ترـضح  دـنوادخ : دزن  هکنآ  تلع  مهدزناش  دـص و  باب 
دنراد نارگید 

نم و مدـش  قلخ  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر - ترـضح  زا  مدینـش  تفگ  هک  يرافغ  رذ  وبا  زا  ار ...  اـم  درک  ثیدـح  - 1
هیلع رـشبلا  وبا  مدآ  تقلخ  زا  شیپ  لاـس  رازه  ود  میتـفگیم  ادـخ  حـیبست  میدوب و  یهلا  شرع  تسار  فرط  رد  روـن و  کـی  زا  یلع 

وا بلـص  رد  ام  داد و  ياج  تشهب  رد  ار  وا  و  داد ، رارق  وا  بلـص  رد  ار  اـم  رون  دومرف  قلخ  ار  مدآ  دـنوادخ  هکنآ  زا  سپ  مالّـسلا و 
میتفای لاقتنا  ات   ) میدوب وا  بلص  رد  ام  دش و  یتشک  رب  راوس  مالّسلا  هیلع  حون  ترضح  و  حون ) ترـضحب  میدیدرگ  لقتنم  ات   ) میدوب

ترضح و  میهاربا ) ترضح  بلصب 
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مالّسلا هیلع  میهاربا 
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دیسر ات  دادیم  لاقتنا  كاپ  ياهمحرب  كاپ  بالـصأ  زا  ار  ام  رون  دنوادخ  هتـسویپ  و  میدوب ، وا  بلـص  رد  ام  دنتخادنا و  شتآ  رد  ار 
بلاط وبا  هب ) ینکم  نارمع   ) بلص رد  ار  یلع  رون  هَّللا و  دبع  بلص  رد  ارم  رون  و  درک ، تمسق  ود  سپس  و  بلطملا ، دبع  ترـضحب 

قوف لاقتنا  تعرس  شوه و  و   ) تسارف و  مالک ) تغالب  و   ) تحاصف یلع  رد  و  ار ، تکرب  توبن و  نم  يارب  داد  رارق  و  داهن ، هعیدوب 
: ار یلع  تسا و  یلعأ  و  دیمان ، دّمحم  ارم : تسا و  دومحم  شدوخ  مان  و  دومن ، قتشم  دوخ  مسا  زا  ار  ام  مسا  و  هداعلا )

.دیمان یلع 

: دومرفیم مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلعب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  سابع  نبا  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 2
تشهب رد  دندرک و  هدجـس  ار  وا  هکئالمب  درک  رما  دیمد و  شندب  رد  حور  ار و  مالّـسلا  هیلع  مدآ  دومرف  قلخ  دنوادخ  هکنآ  زا  سپ 

، هدش هتـشون  رطـس  جنپ  هک  دومن  هدهاشم  درک و  دنلب  شرع  يالاب  فرطب  رـس  رـشبلا  وبا  مدآ  دومن ، جیوزت  واب  ار  اّوح  داد و  شلزنم 
قولخم تعافـش  هاگ  ره  هک  دنتـسه  یناسک  نآ  اهنیا  دیـسر : باطخ  منیب ، یم  ار  ناـشیا  ماـن  هک  یناـسک  نآ  دـننایک  ایادـخ  تفگ :

قحب و اراگدرورپ  درکـضرع  مدآ  میامنیم ، لوبق  ار  ناشتعافـش  هک ) دنراد  نم  شیپ  تلزنم  برق و  ردقنآ   ) دـنیامنب ارم  راکهانگ ) )
، دّـمحم تسوا  دومحم و  منم  لوا  دیـسر : باطخ  ار ، اـهنآ  مسا  یگنوگچ  نم  يارب  نک  ناـیب  تهاگـشیپ : رد  ناـشیا  تّزع  ماـقم و 

تسنیا و  رطاف )  ) مطاف منم  موس : یلع ، تسنیا  یلاع و  منم  مود :
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یم ياجب  ارم  ياـنث  دـمح و  ناـشیا  همه  و  نیـسح ، تسنیا  ناـسحالا و  وذ  منم  مجنپ : نسح  تسنیا  نسحم و  منم  مراـهچ : همطاـف ،
هـشوگ رد  يّزعلا  دبع  نادنزرف  زا  یعمج  بلطملا و  دبع  نب  سابع  اب  تفگ : هک  بنعق  نب  دـیزی  زا  ار ...  ام  درک  ثیدـح  دنروآ 3 -

هلماح ههام  هن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضحب  دش و  دراو  دسأ  تنب  همطاف  هک  میدرک  هدهاشم  میدوب و  هتـسشن  مارحلا  دجـسم 
نامیا و  ما ، هدروآ  وتب  نامیا  ایادـخ  تفگ : تفر و  هبعک  هناخ  رانک  دوب و  نایامن  رهاظ و  وا  رد  ندـیئاز  ضاـخم و  درد  راـثآ  دوب و 

هیلع لیلخ  میهاربا  ترـضح  مدج  مالک  ینامـسآ و  ياهباتک  مراد  قیدصت  و  دـنا ، هدروآ  وت  بناج  زا  هک  هچنآ  وت و  ناربمغیپب  مراد 
تفگ هک   ) ار مالّسلا 
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ارم رادب  رود  هدب و  رارق  نامأ  نمأ و  لحم  ار  هکم  رهـش  نیا  اراگدرورپ  َمانْـصَْألا ، َُدبْعَن  ْنَأ  َِّیَنب  ِیْنُبنْجا َو  ًانِمآ َو  َدَلَْبلا  اَذَه  ْلَعْجا  ِّبَر 
قحب هتخاس و  ار  هناخ  نیا  هک  یـسک  نآ  قحب  ایادخ  سپ  وت ) روتـسدب   ) هناخ نیا  هدننکانب  تسوا  هک  یتسرپ ) تب  زا  ار  منادنزرف  و 

.نادرگ ناسآ  لهس و  نم  رب  ار  لمح  عضو  تسا  نم  محر  رد  هک  يدنزرف  نیا 

ناهنپ ام  مشچ  زا  دش و  هبعک  هناخ  رد  لخاد  دسأ ) تنب   ) همطاف دش و  هتفاکـش  هبعک  هناخ  راوید  میدید  همه  تفگ : بنعق  نب  دـیزی 
زاب میدرک ) هچ  ره  يرگید  زا  دـعب  یکی   ) مینک زاب  ار  هبعک  هناخ  لفق  هک  میتفر  یگمه  دـش ، لـصتم  مهب  راوید  فاکـش  دـیدرگ و 

سپ و  تسا ، یلاعت  يادخ  فرط  زا  رما  نیا  هک  میتسناد  دشن ،
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هک ینانز  رب  تسا  رت  خماش  نم  ماقم  تفگیم : و  دوب ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  وا  تسد  رد  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  زور  راهچ  زا 
تـشادیمن تسود  دنوادخ  هک  یناکم  رد  هنایفخم  ار  ادخ  درک  تدابع  نوعرف ) نز   ) محازم رتخد  هیـسآ  اریز  دنا ، هدوب  نم  زا  شیپ 

رگم دننک  تدابع  هدوبن  زیاج  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  تما  يارب  نوچ   ) رارطـضا لاح  رد  رگم  ناکم  نآ  رد  دننک  شتدابع  هک 
(. اه هسینک  دباعم و  رد 

تخرد نآ  زا  ات  داد  تکرح  دوخ  تسد  اب  ار  هدیکـشخ  يامرخ  تخرد  مالّـسلا ) هیلع  یـسیع  ترـضح  ردام   ) نارمع رتخد  میرم  و 
یفتاه میآ  نوریب  متـساوخ  نوچ  و  مدروخ ، یتشهب  ياهاذغ  اه و  هویم  زا  مدـش و  ادـخ  هناخ  لخاد  نم  و  دومن ، لوانت  داتفا و  امرخ 

دوخ بدأب  مدومن و  دوخ  مسا  زا  قتـشم  ار  وا  مسا  دیامرفیم  یلعا  ّیلع  يادخ  هک  راذگب ، مان  یلع  ار  دوخ  دـنزرف  همطاف  يا  تفگ :
تسوا و  ما ، هدومن  فقاو  ملاع و  ار  وا  درادن ) عالطا  اهنآ  زا  یسک  هک   ) مدوخ ملع  ياهلکشم  ضماغب و  ما و  هدینادرگ  بدؤم  ار  وا 

سیدقت و ارم  نم و  هناخ  ماب  رب  دیوگیم  ناذا  هک  تسوا  و  ناتسرپ ) تب   ) دنا هدراذگ  نم  هبعک )  ) هناخ رد  هک  ار  یئاهتب  دنکشیم  هک 
دنک وا  ینامرفان  هک  یسک  رب  ياو  و  دیامنب ، شتاروتـسد  تعاطا  درادب و  تسود  ار  وا  هک  یـسک  لاحب  اشوخ  سپ  دیامنیم ، دیجمت 

.دیامن ینمشد  وا ) اب  اراکشآ  ینلع و   ) ای و  درادب ، نمشد  ار  وا  و 

ثیدح نآ  رد  هک  ینالوط  ثیدح  کی  رد  یفعج  رباج  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 4
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رکذ مالّسلا  هیلع  یلع  یماسا 
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كرت و سراف و  اهیمور و  اهیدـنه و  دزن  رد  هک  یئاهمـسا  نآ  و  تسا ، هدـش  دای  روبز  و  یلـصا )  ) لیجنا تاروت و  رد  هک  دوب  هدـش 
هک یمسا  و  دندزیم ، ادص  شترضح  نانمشد  هک  یمسا  و  دنا ، هدیمان  ار  وا  شردام  ردپ و  هک  یمسا  و  نایـشبح ، نانهاک و  یگنز و 

فالتخا تفرعم  شناد و  لها  هتفگ : تیاور  نآ  رخآ  رد  و  اهمسا ، نآ  یناعم  ریسفت و  اب  دندوب ، هدومن  نییعت  شترـضح  يارب  برع 
ترضح و نآب  صوصخم  تسا  یمسا  نیا  هک : دنا  هتفگ  ناشیا  زا  یضعب  و  یلع ، مانب  ترـضح  نآ  ندش  هدیمان  تلع  رد  دنا  هدومن 

دوـخ دـنزرفب  هک  هدوـب  موـسرم  برع  نیب  رد  نکیل  و  مجع ، برع و  ناـیم  رد  دـنا  هدـیمانن  مسا  نیاـب  ار  یـسک  باـنج  نآ  زا  شیپ 
مه لومعم  و  دشاب ، یلع  شمسا  هکنآ  هن  تسا  هبترمدنلب  ماقم و  گرزب  هک  هدوب  نیا  ناشدارم  تسا و  یلع  نم  دنزرف  نیا  دنتفگیم 

( شترـضح تعباتمب   ) مدرم ترـضح  نآ  تایح  نامز  ترـضح و  نآ  زا  دـعب  ات  دراذـگب ، یلع  ار  دوخ  دـنزرف  ماـن  یـسک  هک  هدوبن 
.دندیمان یلع  ار  دوخ  نادنزرف 

ره اب  هدرکیم  ادیپ  يرترب  ّولع و  ترـضح  نآ  هک  هدوب  نآ  يارب  دـندیمان  یلع  ار  ترـضح  نآ  هکنآ  تهج  هک : دـنا  هتفگ  یـضعب  و 
لزانم زا  دراد  يرترب  ولع و  ترـضح  نآ  لزنم  تشهب  رد  نوچ  هک  تسنیا  شتهج  دنا : هتفگ  رگید  هتـسد  و  هدـیگنجیم ، هک  یـسک 

رد ترضح  نآ  نوچ  هک  تسنآ  شتهج  یلعب  ار  ترضح  نآ  ندیمان  دنا : هتفگ  رگید  هفئاط  و  ناربمغیپ ، لزنم  اب  تسیواسم  مدرم و 
رب يرگید  ترضح  نآ  زا  ریغ  اهتب و  نتسکش  يارب  تفر  الاب  ربمغیپ  فتک  رب  مارحلا  دجسم 
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.تفرن الاب  ربمغیپ  فتک 

همطاف ترـضح  اب  شـسدقم  دوجو  جاودزا  دقع  نوچ  هک  تسنآ  يارب  یلعب  ار  ترـضح  نآ  ندـیمان  هک  دـنا : هتفگ  رگید  یعمج  و 
زا دعب  ترضح  نآ  ملع  نوچ  دنا : هتفگ  یـضعب  و  دشن ، جیوزت  ناکم  نآ  رد  يرگید  دش و  عقاو  اهنامـسآ  يالاب  رد  مالّـسلا  امهیلع 

.دنداهن یلع  ار  شسدقم  دوجو  مان  دوب  رتشیب  همه  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 

: دومرفیم هک  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 5

نآ راذگب ، یمسا  ار  وا  هک : تفگ  مالّسلا  امهیلع  یلع  ترـضحب  همطاف  ترـضح  دش  دلوتم  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  نوچ 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  وا  مان  رد  مریگیمن  تقبس  دومرف  ترضح 
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دـندیچیپ و يدرز  هچراـپ  رد  ار  نسح  ماـما  ناـنز )  ) و دـش ، دراو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  دیـشکن  یلوـط 
درز هچراپ  رد  ار  هچب  هک  مدرکن  یهن  ار  امش  رگم  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندروآ ، ترـضح  نآ  تمدخب 

.دیناشوپ نآ  اب  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  دندروآ و  يدیفس  هچراپ  دومرف : روتسد  و  دیچیپن ؟

لوسر تفرگ ، مهاوخن  تقبس  امش  رب  مدنزرف  مسا  رد  تفگ : يا ؟ هدرک  نییعت  شیارب  یمسا  ایآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلعب  سپـس  و 
: لیئربجب دنوادخ  دومرف  رمأ  هک  دندوب  یهلا  یحو  رظتنم  و  تفرگ ، مهاوخن  تقبس  ادخ  رب  مه  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ 

دابکرابم تینهت و  ناسرب و  واب  ارم  مالـس  و  ام ) بیبح  تمدخ  رد   ) نیمز يوسب  ورب  تسا ، هدش  دـلوتم  يرـسپ  دّـمحم  رتخد )  ) يارب
: هک وگب  و  وگب ،
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نآ رب  دنوادخ  رمأب  انب  لیئربج  راذگب ، مان  نوراه  گرزب )  ) رسپ مساب  ار  وا  سپ  یسومب  تبـسن  تسا  نوراه  هلزنمب  وتب  تبـسن  یلع 
رـسپ مساب  ار  دوخ  دنزرف  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  هک  درکـضرع  تفگ و  دابکرابم  تینهت و  ادخ  فرط  زا  دـیدرگ و  لزان  ترـضح 

نم تغل  نابز و  دومرف : ترـضح  نآ  ربش ، تفگ : لیئربج  هدوب ؟ هچ  نوراه  رـسپ  مان  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  راذـگب ، مان  نوراه 
.داهن مان  نسح  ار  وا  ترضح  نآ  تهج  نیا  زا  نک ، مان  نسح  ار  وا  تفگ : لیئربج  تسا ، یبرع 

هدش دلوتم  يرسپ  دّمحم  رتخد )  ) يارب هک  دومرف  یحو  لیئربجب  یلاعت  يادخ  دش ، دلوتم  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  و 
رـسپ مساب  ار  دوخ  رـسپ  سپ  یـسومب ، تسا  نوراه  تبـسن  هلزنمب  وتب  تبـسن  یلع  هک : وگب  و  وگب ، داـبکرابم  تینهت و  نیمزب و  ورب 

دابکرابم تینهت و  دنوادخ  فرط  زا  دش و  بایفرش  ترضح  نآ  تمدخ  دمآ و  نیمزب  دنوادخ  رمأب  لیئربج  راذگب ، مان  نوره  رگید 
رگید رسپ  مانب  ار  دوخ  رسپ  مسا  سپ  یسومب ، تبـسن  تسنوراه  هلزنمب  وتب  تبـسن  یلع  دیامرفیم  یلاعت  يادخ  درکـضرع : تفگ و 

نابز و دومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ریبش ، درکـضرع : لیئربج  هدوب ؟ هچ  وا  مان  دومرف : ترـضح  نآ  راذـگب ، مان  نوراه 
)؟ مراذگب مان  هچ  ار  وا  یبرع  تغلب  و   ) تسا یبرع  نم  تغل 
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«. 1  » نیسح درکضرع : لیئربج 

مالّسلا اهیلع  همطافب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  سابع  نبا  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 8 - 6

______________________________

نیش مضب  و  ءاب ، دیدشت  نیش و  رسکب  ریبش : ءاب ، دیدشت  نیش و  حتفب  ربش : ( 1)
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یلص لوسر  ترضح  زا  هک  نانچ  دنزرف  يارب  تسا  وکین  مان  نییعت  مالسا  سدقم  نید  تاروتسد  زا  یکی  و  ءای ، نوکس  ءاب و  حتف  و 
: هدومرفیم هک  تسیورم  هلآ  هیلع و  هَّللا 

احلاص اعضوم  هعضی  هبدأ و  همسا و  نسحی  نا  هدلاو  یلع  دلولا  قح 

.درادباو عورشم  کین و  ياهراکب  ار  وا  دیامن و  بدؤم  کین  بادآ  هب  دمانب و  وکین  مانب  ار  وا  هک  تسنآ  ردپ  رب  رسپ  قح  ، 

نم قح  رد  دنکن  يراذگمان  نم  مانب  ار  اهنآ  زا  یکی  دشاب و  هتـشاد  رـسپ  راهچ  هک  ره  دومرفیم : هک  تسیورم  ترـضح  نآ  زا  زین  و 
.هدرک افج 

: دیامرفیم هغالبلا  جهن  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  و 

هباتکلا هملعی  هبدأ و  نّسحی  همسا و  نّسحی  نا  وه  قح و  دلاولا  یلع  دلولل  قح و  دلولا  یلع  دلاولل 

بدأ وکین  ار  وا  دنک و  نییعت  شیارب  وکین  مان  هک  تسنیا  نآ  و  دراد ، قح  ردپ  ندرگب  رسپ  نینچ  مه  دراد و  قح  رسپ  ندرگب  ردپ  ، 
.دیامن يو  میلعت  نتشون  ندناوخ و  دنک و 

: هدومرف هک  تسلوقنم  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  و 

ءایبنألا ءامسا  اهریخ  هیدوبعلاب و  یّمس  ام  ءامسالا  قدصأ 

دبع میرکلا ، دبع  میحرلا ، دبع  نمحرلا ، دبع  هَّللا ، دـبع  دـننام   ) دـناسرب ار  یگدـنب  تیدوبع و  هک  تسا  یمـسا  نآ  اهمـسا  نیرتهب  ، 
.تسا مالّسلا  مهیلع  ءایبنا  یماسا  اهنیا  زا  رتهب  و  اهنیا ) لاثما  و  یلعلا ، دبع  دیمحلا ، دبع  دیجملا ، دبع  هلإلا ،

: درکضرع مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  يدرم  و 

هَّللا يا و  لاقف : کلذ ، انعفنی  له  مکئابآ  ءامسا  مکئامساب و  اندالوا  یمسن 

ادخب يرآ  دومرف : ام ؟ يارب  دراد  هدئاف  نیا  ایآ  میراذگیم ، مان  امش  ناردپ  مان  امش و  مانب  ار  دوخ  نادنزرف  ام  ، 
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.مسق

سپ همطاف و  تسا  رتخد  رگا  و  دّمحم ، تسا  رسپ  رگا  هک  درک ، نییعت  مسا  دیاب  تشگ  ادیوه  نز  رد  یگلماح  راثآ  هکنآ  زا  سپ  و 
: هدومرف مالّسلا  هیلع  یلع  و  تساوخ ، رگا  دهدیم  مسا  رییغت  تدالو  زا 

اودلوی نا  لبق  مکدالوا  اوّمس 

.دینک يراذگ  مان  تدالو  زا  شیپ  ار  دوخ  نادنزرف  ، 
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یتمارک ماقم و  نوراه  نارسپ  ود  نوچ  دنشاب ، ریبش  ربش و  هک  تسا  نوراه  رسپ  ود  مسا  ربارب  نیسح  نسح و  مسا  همطاف  يا  دومرف :
.دنراد ادخ  دزن 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  یبن  دیدرگ  دلوتم  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  نوچ  تفگیم  هک  رباج  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 7
مالّـسلا امهیلع  یلعب  همطاف  و  دندوب ، هدیناشوپ  واب  یگنر  درز  سابل  نانز  نکیل  دنناشوپب و  واب  دیفـس  سابل  هک  دوب  هدومرف  رما  مّلس 

لوسر هک  تشذگن  یتدم  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  رب  مریگیمن  تقبس  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  راذگب  مان  ار  وا  تفگ 
رگم دومرف : سپس  دراذگ و  وا  ناهد  رد  ار  دوخ  نابز  دیـسوب و  تفرگ و  رب  رد  ار  نسح  ماما  دش و  دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ 

رد ناذا  دیناشوپ و  وا  رب  درک و  بلط  دیفـس  سابل  سپ  دـیا ! هدـیناشوپ  درز  سابل  ارچ  دـیناشوپب ؟ دیفـس  سابل  ار  وا  هک  مدوب  هتفگن 
؟ يا هدراذگ  مان  هچ  ار  وا  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلعب  و  تفگ ، نسح  ماما  پچ  شوگ  رد  هماقا  تسار و  شوگ 

ارم مالس  شدزنب و  ورب  هدش  دلوتم  يرـسپ  دّمحم  يارب  هک  لیئربجب  دومرف  یحو  دنوادخ  هک  ما ، هتفرگن  تقبـس  امـش  رب  درکـضرع :
زا وگب  تینهت  ناسرب و  واب 
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رـسپ ماـنب  ار  دوخ  دـنزرف  مسا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یـسومب  تبـسن  تسنوراـه  هلزنمب  وتب  تبـسن  یلع  هک  وگب  و  تدوخ ، نم و  فرط 
وا دیامرفیم  دنوادخ  درکضرع : تفگ و  تینهت  دش و  بایفرش  ترـضح  نآ  تمدخ  دومن و  طوبه  لیئربج  نک ، يراذگ  مان  نوراه 

يربع نابزب  ربش  و   ) تسا یبرع  نم  نابز  دومرف : ربش ، درکضرع : هدوب ؟ هچ  وا  مان  دومرف  ترضح  نآ  نک ، مان  نوراه  رـسپ  مساب  ار 
.راذگب مان  نسح  درکضرع : تسا )

رد ناذا  دش و  مالّسلا  هیلع  یلع  هناخ  دراو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیدرگ ، دلوتم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  و 
تقبـس تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دیدراذگ ؟ مان  هچ  ار  وا  دومرف  سپـس  و  تفگ ، ترـضح  نآ  پچ  شوگ  رد  هماقا  تسار و  شوگ 
هلزنمب وتب  تبـسن  یلع  دـیامرفیم : دـناسریم و  تمالـس  لج  زع و  يادـخ  درکـضرع : دـیدرگ و  لزان  لـیئربج  هک  امـش  رب  ما  هتفرگن 

مان دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  راذگب ، مان  نوراه  رگید  رسپ  مساب  ار  دولوم  نیا  سپ  یسومب ، تبسن  تسنوراه 
( یهلا یحو  قبط   ) ترـضح نآ  دـیمانب ، نیـسح  ار  وا  هک  دـیناسر  ضرعب  تسیبرع  نم  ناـبز  دومرف : ریبـش ، درکـضرع : هدوب ؟ هچ  وا 

ماما ترضح 
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.داهن مان  نیسح  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح 

: دومرفیم هک  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 9

هیلع نسح  ماما  ترـضح  مسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يارب  ناحبـس ) يادـخ  فرط  زا   ) دروآ هیدـه  لـیئربج 
.مالّسلا امهیلع  نسح  ماما  مسا  زا  ار  نیسح  ماما  مسا  دومرف : قتشم  و  یتشهب ، ریرح  سابل  اب  ار  مالّسلا 
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دندروآ ار  ترـضح  نآ  دـیدرگ  دـلوتم  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  هک  یعقوـم  تفگ  هک  همرکع  زا  ار ...  اـم  دوـمن  ثیدـح 
دش دلوتم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نوچ  و  داهن ، مان  نسح  ار  وا  شترضح  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  یبن  تمدخ 
هَّللا یلص  ادخ  لوسر  تهج  نیدب  تسا ، رتوکین  نسح  ماما  ترضح  زا  نم  دنزرف  نیا  ردپ  يا  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 

دراذگ مان  نیسح  ار  وا  هلآ  هیلع و 

تسبجاو مدرم  رب  ترضح  نآ  تیب  لها  لوسر و  ادخ و  تبحم  هکنآ  تلع  مهدفه  دص و  باب 

ار ادخ  دیرادب  تسود  دومرفیم : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ ، هک  سابع  نب  هَّللا  دبع  زا  ار ...  ام  دومن  ثیدح  - 1
هتـشاد تسود  و  ادـخ ، اب  یتسود  تهجب  ارم  دـیرادب  تسود  دوخ و  ینطاب ) يرهاظ و   ) ياـهتمعن زا  امـشب  دـهدیم  اذـغ  هکنیا  يارب 

«. 1  » نم اب  یتسود  رطاخ  يارب  ارم  تیب  لها  دیشاب 

______________________________

رظن کـی  دوـب و  هتخود  مشچ  مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  كراـبم  هرهچب  يا  هـچب  رـسپ  يزور  هـک  تسلوـقنم  ( 1)
: درکضرع يرادیم ؟ تسود  ارم  دومرف : ترضح  نآ  تسیرگنیم ،

؟ ار ترداـم  اـی  يرادـیم  تسود  رتشیب  ارم  دومرف  ار ، امـش  دـیناسر : ضرعب  ار ؟ تردـپ  اـی  يرادـیم  تسود  رتشیب  ارم  دومرف : يرآ ،
ای يرادیم  تسود  رتشیب  ارم  دومرف  ار ، امش  تشاد  ضورعم  ار ؟ تنامـشچ  ای  يرادیم  تسود  رتشیب  ارم  دومرف : ار ، امـش  درکـضرع :

نایهارمه هباحصب و  ترضح  نآ  تسا ، ادخ  رطاخ  يارب  مرادیم  تسود  هک  ار  امـش  هَّللا  لوسر  ای  هَّللا ، هَّللا  هَّللا  درکـضرع : ار ؟ ادخ 
.ادخ اب  نم  یتسود  رطاخ  يارب  دیرادب  تسود  ارم  دیشاب و  هچب  رسپ  نیا  دننامه  دومرف : دوخ 
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هیلع هَّللا  یلص  مرکا  یبن  تمدخ  دش  بایفرـش  نیـشن ) نابایب   ) هیداب لها  زا  يدرم  تفگ  هک  کلام  نب  سنا  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح 
نآ و  دنکیم ! لاؤس  ار  یبلطم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هدـمآ و  نیـشنرداچ  يدرم  هکنیا  زا  میدرک  بجعت  ام  مّلـس و  هلآ و  و 

: دیسرپ ترضح  نآ  زا  درم 

.تسا تقو  هچ  تمایق 

زا هک  درم  نآ  تسا  اجک  دومرف : سپـس  دش و  هدناوخ  زامن  ات  دادن  باوج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوب  زامن  عقوم  نوچ  و 
ادخب تشاد : ضورعم  تمایق ؟ يارب  يا  هدرک  ایهم  هچ  دومرف : ترضح  نآ  هَّللا  لوسر  ای  متـسه  رـضاح  درکـضرع : دیـسرپ ؟ تمایق 

نآ ار ، شلوسر  ادـخ و  مرادـیم  تسود  رایـسب  هکنآ  زج  ما  هتفرگن  ما و  هدـناوخن  رایـسب  هزور  زاـمن و  ما و  هدرکن  اـیهم  يزیچ  مسق 
: دومرف ترضح 

بحأ نم  عم  ءرملا 

.دوب دهاوخ  روشحم )  ) وا اب  هتشادیم  تسود  ایند  رد  ار  هک  ره  ناسنا  دوش  تمایق  زور  نوچ  ، 

.ترضح نآ  نایب  نیا  ردقب  دنشاب  دونشوخ  يزیچب  مالسا  سدقم  نید  لوبق  زا  دعب  ار  ناناملسم  مدیدن  دیوگ : کلام  نب  سنا 

شدوخ زا  ارم  هکنآ  رگم  یسک  درادن  نامیا  دومرفیم : هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  ار ...  ام  دومن  ثیدح  - 3
زا ارم  بسن  و  دشاب ، هتشاد  دوخ  تیب  لها  زا  رت  تسود  ارم  تیب  لها  و  درادب ، رتزیزع  دوخ  ترتع  زا  ارم  ترتع  و  درادب ، رت  تسود 

.دنادب رت  ینتشاد  تسود  رتگرزب و  دوخ  بسن 

قشع شیادیپ  یگنوگچ  تلع و  مهدجیه  دص و  باب 

یناسک دومرف : تسیچ ؟ هک  قشع  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  مدیـسرپ  تفگ  هک  رمع  نب  لضفم  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 1
ادخ رکذ  زا  لفاغ  ناشیا  ياهلد  هک 
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ریغ یتسود  اهنآب  هدیناشچ  هدراذگاو و ) ار  اهنآ   ) دنوادخ سپ  هدش ، وا  دای  زا  یلاخ  و 
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«. 1  » ار دوخ 

______________________________

ادیپ هبلغ  یضعب  رب  هک  تسا  تیناویح  هبنج  ندومن و  لادتعا  دح  زا  زواجت  یـسکب و  ای  يزیچب و  طرفم  لیم  زا  تسترابع  قشع  ( 1)
: رعاش هتفگ  وکین  هچ  تسا ، یتخبدب  يایرد  زوس و  نامناخ  تسا  یشتآ  و  دنکیم ،

يور رگید  دـیدرگ  ـالتبم  نآـب  یـسک  رگا  هتـساوخان  يادـخ  زور و  هریت  ناـمناخ و  یب  يوشیمزوس  هناـخ  قشع  لاـبند  يور  نوـچ 
دوخ تیرومأم  ماجنا  زا  طقاس  ار  اوق  دنکیم و  تسـس  دوخ  هفیظوب  لمع  زا  ار  ندب  ياضعا  اریز  دید  دهاوخن  یتخبـشوخ  تداعس و 

دـساف ار  حراوج  زا  یـضعب  دزاسیم و  مظنمان  بترمان و  ار  ندب  يددـغ  تاحـشرت  درادـیم و  زاب  راک  زا  ار  یمدآ  ساوح  دـیامنیم و 
.دنک لیاز  ار  لقع  دنادرگیم و 

ناسانشناور ءابطا و  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسنم و  ياج  ای  وت  ياج  ای  هک  دیدنخ  قشع  تسنم  ياوأم  لزنم و  لد  هک  تفگیم  لقع 
يرامیب هب  التبم  رتدوز  رتشیب و  دوخ  قوشعم  زا  دوش  مورحم  قشاع  رگا  و  تسیئایلوخیلام ، ضارما  عاونا و  زا  یمسق  قشع  دنیوگیم :

هک تسیوادوس  يراـمیب  قشع  ینعی  نونجلا ، یلا  یهتنی  ّيوادوس  ضرم  وه  دـیوگ : قشع  فیرعت  رد  انیـس  یلع  وبا  دوش و  یم  لـس 
هتفگ هتشون و  قشع  رد  یباتک  انیـس  یلع  وب  هک  هدومرف  لوکـشک  رد  هَّللا  همحر  نیدلا  ءاهب  خیـش  موحرم  و  ددرگ : یهتنم  یگناویدب 

.دوش یم  تفای  هثلث  دیلاوم  تایرصنع و  یکلف و  تادوجوم  مامت  رد  هکلب  تسین  ناسنا  صوصخم  قشع  هک  تسا 

زا نآ  شیادیپ  تسیزیرغ و  هوق  کی  قشع  هتفگ : باتک  نامه  رد  زین  و 
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لمع شیاهتعیبط  فالخ  رب  هک  ییاج  ات  دنکیم  ادیپ  دوجو  اهلایخ  هطساوب  هک  تسیحابـشا  تسناسنا و  عمط  هوق  لیامت و  سواسو و 
.درک دهاوخ 

دـشاب وسرت  رگا  ددرگیم و  وسرت  دشاب  عاجـش  رگا  هک  دراد  سوکعم  هجیتن  ناسنا  هیحور  رد  قشع  دنا  هتفگ  هک  تسا  نیمه  يارب  و 
.دوش یم  درومیب  عاجش 

: هتفگ ناشراطع  تسا و  تقیرط  مهم  نکر  قشع  هک  تسنآ  هدیقع  ار  خ )  ) هیفوص تارضح  و 

نید و باسح  قشع  قیرط  رد  دنیوگیم : قشع و  نامیپ  منکشن  زگره  قشع  رب  مقشاع  قشع  نارجه  ناهج  رد  مهاوخن  دشاب  ناهج  ات 
هتفگ رعاش  هک  نانچ  تسین  نیب  رد  نامیا 

یئوکن يریپ  يربهر  یقیفر  یئوم  هتفشآ  باوخب  مدید  یبش 

هتفگ ناشیا  م )  ) يولوم یئوگن و  نامیا  نید و  زا  نخسدیاب  قشع  قیرط  رد  اتفگب 

تسا رترب  نامیا  رفک و  زا  مرج  تسم ال  تسا  دقن  مد  رد  قشاع  هکناز 

: هتفگ اهنآ  ظفاح  تسوپ و  ود  ار  وا  نید  رفک و  زغم و  تسوک  تسا  وا  نابرد  دوخ  ود  ره  نامیا  رفک و 

: دنیوگیم دننادیم و  لقع  زا  رترب  ار  قشع  راک و  هچ  نارجه  اب  لصو و  اب  ارم  مروع  سلفمراک  هچ  نامیا  اب  رفک و  اب  ارم  مراز  قشاع 

: دنیوگیم تفرب و  تسکشب و  دوب  هدرک  هک  دهع  نآ  تفرب  تسبرب و  تخر  لقع  دمآ و  قشع 

لقع هک  هدیدرگ  طلسم  نانآ  رب  ناطیـش  دنا و  هدش  هارمگ  نانچ  ربکا و  هَّللا  تیآ  تسا  قشع  هکرذگب  لقع  زا  وگ و  قشع  زا  نخس 
هیلع هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هّیورم  ثیداحا  رابخا و  تایاور و  نآرق و  تایآ  قبط  تسا  یهلا  گرزب  ياهتمعن  زا  یکی  هک  ار 

ادخ تدابع  نآ  ببسب  حیحص و  ياهدنس  اب  مالّسلا  مهیلع  همئا  مّلس و  هلآ و  و 
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تمذم دنراذگیم و  رانک  تشذگ  باتک  نیمه  « 246 و - - 226 و - - 224 یقرواپ : و  - 20 و - - 19  » هحفـص رد  هک  نانچ  دوش  یم 
هلضم هلاض و  هقرف  نیا  ياهباتک  رد  هک  رگید  زیمآ  رفک  رعـش  اهدص  و  دنمانیم ، ربکا  هَّللا  تیآ  ار  نآ  دننزیم و  قشع  زا  مد  دننکیم و 
هکنآ زا  سپ  هغالبلا  جـهن  - 108 هبطخ - رد  ترـضح  نآ  هکنیا  اب  دـننادیم ! مالّـسلا  هیلع  یلع  وریپ  ار  دوخ  نیا  دوجو  اـب  دـشابیم و 

نیقـشاع قشع و  تمذـم  رد  هدومن  شهوکن  دـنربیمن  هدربن و  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  نامرف  هک  یناسک  تسرپ و  اـیند  مدرم 
: دیامرفیم

تتاما هلقع و  تاوهشلا  تقرخ  دق  هعیمس  ریغ  نذاب  عمسی  هحیحص و  ریغ  نیعب  رظنی  وهف  هبلق  ضرما  هرصب و  یشغا  ائیـش  قشع  نم  و 
ظعاوب هنم  ظعتی  رجازب و ال  هَّللا  نم  رجزنی  ال  هبلق ...  ایندلا 

و حیحصان ، مشچ  اب  دنکیم  رظن  یسک  نینچ  و  دوش ، رامیب  شبلق  و  ددرگ ، انیبان  شمشچ  تشگ  قشاع  یـسکب  ای  يزیچب و  هک  ره  ، 
هجوت هطساوب  شبلق  و  هتـشگ ، دوبان  شتاوهـش  هلیـسوب  شلقع  دشاب  نینچ  نیا  هک  ره  و  دونـشیمن ، ار  قیاقح  هک  یـشوگ  اب  دونـشیم 
بناج زا  هک  مالّسلا ) مهیلع  همئا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  تانایب  نآرق و   ) هدنهد دنپ  هدننک و  عنم  زا  هدش ، هدرم  ایندب 

.دریذپیمن تحیصن  دنپ و  هدشن و  هبنتم  تسا  دنوادخ 

یتح هک  هدوب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  رفنت  دروم  قشع  ردـقنآ  دوش  یم  هظحـالم  نآ  همجرت  زا  هک  ناـنچ  ثیدـح  نتم  رد  و 
.دنا هدرواین  دوخ  كرابم  نابزب  لضفم  باوج  رد  مه  ار  قشع  هملک 

نم روطسلا  هذه  یف  ام  یفخی  و ال 
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مهلاثمأ و هیفوصلا و  نم  مکایا  هَّللا و  انظفح  و  داقرلا ؟ هلفغلا و  نم  ظاقیالا  هیبنتلا و  نم  مهیف  امب  داـشرلل  بلاـطلا  يدـتهملل  هیاـفکلا 
تائیسلا راحب  یف  نوقرغتسملا  تاوهشلا و  یف  نوکمهنم  نیذلا  مههابشأ 

298 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

ادخ نانمشد  تسود و  ع )  ) یلع نانمشد  ناتسود و  و  دشاب ، ادخ  هار  رد  ینمـشد  یتسود و  دیاب  هکنآ  تلع  مهدزون  دص و  باب 
دنتسه

هَّللا یلص  لوسر  ترـضح  يزور  هک  مالّـسلا  مهیلع  دوخ  مارک  ءابآ  زا  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 1
يارب نک  یتسود  و  ادخ ، هار  رد  رادب  نمـشد  ادخ و  هار  رد  رادب  تسود  ادـخ  هدـنب  يا  دومرفیم : دوخ  هباحـص  زا  یکیب  هلآ  هیلع و 

ینمشد ادخ و 

299 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

هچ رگا  ار  نامیا  معط  دنکیمن  كرد  یسک  تافـص و  هار و  نیا  زا  رگم  دسریمن  ادخ  تیالو  یتسودب و  یـسک  اریز  ادخ ، يارب  نک 
.دشاب ادخ  هار  رد  وا  ینمشد  یتسود و  هکنآ  رگم  دشاب  رایسب  شا  هزور  زامن و 

300 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دنکیمن زاین  یب  ادـخ  زا  ار  ناشیا  هیور  نیا  و  تسا ، ایند  رطاخ  يارب  رگید  کی  اـب  مدرم  ینمـشد  یتسود و  زورما  هنافـسأتم  نکیل  و 
(. دنشابن جاتحم  واب  هک  )

وا اب  هک  ار  ادخ  تسود  مسانشب  اجک  زا  و  تسا ، ادخ  هار  رد  نم  ینمـشد  یتسود و  هک  منادب  اجک  زا  درکـضرع : یباحـص  درم  نآ 
؟ میامن ینمشد  وا  اب  ات  ار  ادخ  نمشد  مسانشب  هلیسو  هچب  و  منک ، یتسود 

دومرف یلب ، درکـضرع : ار  درم  نیا  ینیب  یم  اـیآ  دومرف : مالّـسلا و  هیلع  یلع  يوسب  دوـمن  هراـشا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
اب دیاب  و  دوب ، دهاوخ  ادخ  نمشد  یلع  نمشد  و  يرادب ، تسود  ار  یلع  تسود  دیاب  تسا ، ادخ  تسود  یلع  تسود 
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.یشاب نمشد  وا 

تدنزرف ای  ردپ و  هچ  رگا  یلع  نمـشد  اب  شاب  نمـشد  و  دشاب ، تردـپ  لتاق  هچ  رگا  ار  یلع  تسود  رادـب  تسود  دومرف : سپـس  و 
«1  » دشاب

______________________________

يرع ّيأ   » دیـسرپ دوـخ  باحـصا  زا  ترـضح  نآ  هک  هدوـمن  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هاـنپ  تلاـسر  ترـضح  زا  یفاـک  رد  ( 1)
؟ دومن دیاب  رتشیب  مامتها  نآ  نتشادهاگن  نتفرگ و  رد  ار  نانمؤم  هک  تسا  رت  مکحم  نامیا  ياه  هتسد  زا  هتـسد  مادک  قثوأ » نامیالا 
، ندروآ اجب  هرمع  جح و  دنتفگ : یـضعب  هزور ، دنتفگ : یـضعب  زامن  دنتفگ : یـضعب  دنتـسه ، رتاناد  شلوسر  ادخ و  دـنتفگ  یـضعب 

.هَّللا لیبس  یف  داهج  دنتفگ : یضعب 

دانع ادخ و  هار  رد  یتسود  تبحم و  هکلب : دوبن  اهنیا  نم  باوج  نکیل  دراد  تلیضف  دیتفگ  امـش  هک  ار  یئاهنیا  دومرف : ترـضح  نآ 
(. نم لاؤس  باوج  دوب  نیا  و   ) نتشاد ادخ  يارب  نارگید  اب  ینمشد  و 

تشز لامعا  هنوگ  همه  نمض  رد  دننایوگ و  یلع ، یلع  یمد : ره  میرادیم و  تسود  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ام  دنیوگیم  یضعب  هکنیا  و 
نانخس و مامت  هک  دنیوگ  ار  یسک  تسود  اریز  دنتسین  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  تسود  قیقحتلا  یلع  دنوشیم  بکترم  ار  دنسپان  و 

ترـضح نآ  تسود  میئوگب  ینابز  فرـصب  ام  رگا  نیا  زا  هتـشذگ  و  دـیامن ، لمع  دـشاب و  هتـشاد  لوبق  ار  دوخ  تسود  تاروتـسد 
یم دراد و  تیمها  تسا و  حیحص  دومرف  لوبق  دوخ  یتسودب  ار  ام  مالّسلا  هیلع  یلع  رگا  درادن ، یتیمها  تسین و  تسرد  هک  میتسه 

.درک راختفا  نآ  اب  دوش 

نمب مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیامنیم  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  اضرلا  رابخا  نویع  زا  راحب  ج ) - 39 - 302  ) رد و 
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دنتفگ و) ادخ  ار  وا   ) ات دندرک  طارفا  وا  اب  یتسود  تبحم و  رد  ردقنآ  يراصن  هک  یتسه  یسیع  ترـضح  دننامه  وت  یلع  ای  دومرف :
.دندش رفاک  ات ) دندرکن  لوبق  ار  شتلاسر  توبن و   ) دندومن و ینمشد  وا  اب  دوهی  و  دندش ، رفاک 

301 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

تستدالو ثبخ  رثأ  رد  اهنآ  اب  ینمشد  تسا و  یگداز  لالح  رب  لیلد  ع )  ) ربمغیپ تیب  لها  اب  تبحم  هکنآ  تلع  متسیب  دص و  باب 

هک هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  مالّـسلا  مهیلع  دوخ  مارک  ءابآ  زا  قداص  ترـضح  زا  زا ...  مردـپ  ارم  درک  ثیدـح  - 1
: دندرکـضرع هدش ، ینازرا  وا  رب  هک  تمعن  نیلوأ  رب  ار  ادخ  دنک  دمح  دیاب  ار  توبن  نادناخ  ام  درادـب  تسود  هک  یـسک  دومرفیم :

.هداز لالح  نمؤم  رگم  ار  ام  درادیمن  تسود  و  یگداز ، لالح  دومرف : تسیچ ؟ تمعن  نیلوا 

دوخ بلق  رد  ار  ام  یتسود  دـنک و  حبـصب  سک  ره  دومرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح  زا  ارم ...  درک  ثیدـح  - 2
.یگداز لالح  دومرف : تسمادک ؟ تمعن  يادتبا  دندرکضرع : هدش ، تیانع  وا  هک  تمعن  يادتبا  رب  ار  ادخ  دیامن  دمح  دبایب 

ارم و هک  ره  یلع  ای  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ار ...  ام  دومن  ثیدح  - 3
تـسود اریز  دـیامن ، رکـش ) و   ) دـمح ار  ادـخ  دوخ  یگداز  لالح  رب  دـیاب  درادـب  تسود  دنتـسه  وت  لـسن  زا  هک  ییاـهماما  ار و  وت 

.هداز مارح  رگم  درادیمن  نمشد  ار  ام  و  دشاب ، هداز  لالح  هک  یسک  نآ  رگم  ار  ام  درادیمن 

تشاد و تسد  رد  یئاصع  هک  یلاح  رد  ار  يراصنا ) هَّللا  دبع  نب   ) رباج مدـید  تفگ  هک  یکم  ریبز  وبأ  زا  ار ...  ام  درک  ثیدـح  - 4
: تفگیم تفریم و  راصنا  عماجم  سلاجم و  اه و  هناخب 
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ءارقف و لاحب  یـسررب  قالخا و  تلادع و  ملع و  ثیح  زا   ) تسا مدرم  نیرتهب  مالّـسلا  هیلع  یلع  رفک ، دقف  یبأ  نمف  رـشبلا  ریخ  ّیلع 
هتشادن لوبق  سک  ره  و  یتسود ) عون 

302 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

لوبق هک  ناشیا  زا  کی  ره  دوخ و  نادنزرفب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تبحم  دـینک  هضرع  دـیئوگب و  راصنا  هورگ  يا  تسا ، رفاک  دـشاب 
یتفعیب هب  شنماد  هدش و  هانگ  بکترم  اجک  هک  دینیب  هب  و   ) دینک هاگن  شردامب  دـنتفرن  مالّـسلا  هیلع  یلع  تبحم  راب  ریز  دـندرکن و 

(. هدمآ دوجوب  دنزرف  نیا  هک  هدیدرگ  هدولآ 

رایسب دیاب  تفای  دوخ  بلق  رد  ار  تیب  لها  ام  تبحم  سک  ره  دومرفیم : هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 5
(. هدرک ظفح  وکین  ار  دوخ  تمصع  تفع و  نماد  و   ) هدومنن شردپب  تنایخ  هک  دیامن  دوخ  ردام  قح  رد  اعد 

مالّسلا هیلع  یلعب  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مدینـش  تفگ  هک  هنع ) هللا  یـضر   ) هملـسلا ّما  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 6
لاح رد  شردام  هک  یسک  و  قفانم ، انز ، دالوأ  هفئاط : هس  رگم  ار  مالّـسلا ) مهیلع  همئا   ) وت ياهدالوا  وت و  درادیمن  نمـشد  دومرفیم :

.هدش هلماح  واب  ضیح 

میدوب ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  ینم  رد  تفگ  هک  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 7
عرـضت و یهاگ  و  دروآ ) یم  اجب  هنینأـمط  لاـمک  اـب  ار  زاـمن  و   ) دوب هدجـس  رد  یهاـگ  عوکر و  رد  یهاـگ  هک  میدـید  ار  يدرم  و 

، دناوخیم زامن  وکین  ردقچ  درم  نیا  هَّللا  لوسر  ای  میدرکضرع : ادخ ، اب  درکیم  تاجانم 
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وا شیپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپ  درک ، نوریب  تشهب  زا  ار  مدآ )  ) امـش ردـپ  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  دومرف : ترـضح  نآ 
لخاد وا  پچ  ياه  هدند  و  دش ، وا  پچ  ياه  هدند  لخاد  وا  تسار  ياه  هدـند  یئوگ  هک  دز  نیمزب  نانچ  درک و  دـنلب  ار  وا  تفر و 

: دومرف و  دش ، وا  تسار  ياه  هدند 

( امش شدوخ و  دزن  نیعم  و   ) مولعم تقو  ات  هداد  تلهم  ارم  دنوادخ  اریز  دیـشکب  ارم  دیابن  دیناسر  ضرعب  هَّللا ، ءاش  نا  مشکیم  ار  وت 
محرب نم  هفطن  تسا  هتفرگ  تقبـس  هکنآ  رگم  ار  وت  یـسک  درادن  نمـشد  مسق  ادخب  يا  هدومن  ارم  نتـشک  دصق  هک  تسا  هدـش  هچ 
باتک رد  دـنوادخ  هک  نانچمه  وت ، نانمـشد  دـالوا  لاوما و  رد  نم  مکیرـش  تقیقح  رد  و  شردـپ ، هفطن  ندیـسر  زا  شیپ  شرداـم 

.ناشنادنزرف لاوما و  رد  ناشیا  اب  امن  تکرش  ِدالْوَْألا ، ِلاْومَْألا َو  ِیف  ْمُهْکِراش  َو  هدومرف : نآرق  دوخ  مکحم 

ار وت  یسک  درادیمن  نمشد  یلع ، ای  تفگ  تسار  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح 

303 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

زا و  عمط ) يارب  هدومن  مالـسا  راهظا  رهاـظ  تروصب  دـشاب و  قفاـنم  هک   ) يدوهی رگم  راـصنا  زا  یـسک  هن  هدازاـنز و  رگم  شیرق  زا 
ییاج و ره  هطیلس و  هک  ینز  نآ  اهنز  زا  و  دنشاب ، یقـش  هک  مدرم  ریاس  زا  و  یگدازانزب )  ) دشاب یماهتا  شبـسن  رد  هک  یـسک  برع 
زا کی  ره  ار و  یلع  تبحم  دوخ  نادنزرفب  دینک  هضرع  دومرف : راصنأب و  درک  هجوت  ترضح  نآ  سپـس  دشاب و  یتفع  یب  هب  هدولآ 

ره و  تسا ، امش  دنزرف  تشاد  تسود  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  درک و  تباجا  هک  اهنآ 
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.تسین امش  زا  هک  دینادب  دومن  ینمشد  راهظا  هک  ناشیا  زا  کی 

تبحم و راهظا  هک  ناشیا  زا  مادک  ره  میدرکیم و  هضرع  دوخ  نادنزرفب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تبحم  دعبب  تقو  نآ  زا  دـیوگ ؟ رباج 
دلو یفن  ار  وا  دـندرکیمن  یتـسود  تبحم و  لوـبق  هک  اـهنآ  زا  کـی  ره  تسا و  اـم  دوـخ  دـنزرف  هـک  میتسنادـیم  دـندومنیم  یتـسود 

(. هدمآ دوجوب  عورشمان  قیرط  زا  هک  میدیمهفیم  و   ) میدرکیم

رـشبلا وبا  مدآ  لسن  زا  هک  هدیرفآ  ار  یقلخ  یلاعت  يادخ  مدرم  هورگ  يا  دینادب  تفگیم : هک  سابع  نبا  زا  ار ...  ام  درک  ثیدـح  - 8
نانمشد دنیامنیم  تنعل  هک  دننایک  قلخ  نیا  دنتفگ : ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نانمـشد  دننکیم  تنعل  هشیمه  دنتـسین و 

؟ ار مالّسلا  هیلع  یلع 

ایادـخ هبحأ ، نم  بحا  هضغبأ و  نم  ضغبأ  مهللأ  ّیلع  یـضغبم  نعلا  مهللا  دـنیوگیم : اهرحـس  رد  هک  دنتـسه  يراـنق )  ) رباـنق تفگ 
.ار یلع  ناتسود  رادب  تسود  و  ار ، یلع  نانمشد  رادب  نمشد  ایادخ  ار ، یلع  نانمشد  نک  تنعل 

دمآ و ناطیش  دنتفگیم ، دب  مالّـسلا  هیلع  یلعب  یعمج  یتقو  تفگیم : هک  هنع  هَّللا  یـضر  یـسراف  ناملـس  زا  ار ...  ام  درک  ثیدح  - 9
ادب و  مدینش ، يرآ  تفگ  ار ؟ ام  نانخـس  مالک و  يدینـش  ایآ  دنتفگ : هّرم ، وبأ  منم  تفگ  یتسیک  هک  دنتفگ  داتـسیا ، ناشیا  ربارب  رد 

.ار بلاط  یبا  نب  یلع  دوخ  يالوم  دینکیم  ّبس  هک  امش  لاحب 

: هدومرف هک  امش  يوسب ) هدش  ثوعبم   ) ربمغیپ لوق  زا  تفگ : تسا ؟ ام  يالوم  یلع  هک  یتسناد  اجک  زا  دنتفگ :

هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم 

نم هک  ره  مدرم  هورگ  يا  ، 
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ربمغیپ الوم و 

304 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

قح رد  هدومن  نیرفن  مالّسلا و  هیلع  یلع  ناتسود  قح  رد  هدرک  اعد  سپس  و   ) تسا وا  ماما ) رایتخا و  بحاص  و   ) الوم یلع  متـسه  وا 
و ار ، شترـضح  درادیم  نمـشد  هک  ره  رادب  نمـشد  و  درادب ، تسود  ار  یلع  هک  ره  رادـب  تسود  ایادـخ  دـیامرفیم ) وا و  نانمـشد 

.دگنجیم ترضح  نآ  اب  هک  ره  امن  نوگنرس  ار و  یلع  ناگدننک  يرای  نک  يرای 

و مرادیم ، تسود  ار  ترضح  نآ  نکیل  و  متـسین ، یلع  ناتـسود  نایعیـش و  زا  نم  تفگ  یتسه ؟ وا  ناتـسود  نایعیـش و  زا  وت  دنتفگ 
«. 1  » مکیرش شنادنزرف  لاوما و  رد  هکنآ  رگم  ار  وا  یسک  درادیمن  نمشد 

ینب نایم  رد  لاس  رازه  هدزاود  نیقرام  نیطـساق و  نیثکان و  هورگ  يا  دیونـشب  تفگ  ینادیم ؟ یلع  زا  یتلیـضف  ایآ  هّرم  ابأ  ای  دنتفگ :
تیاکش ادخ  يوسب  دومن  دوبان  كاله و  ناشداسف ) رفک و  هطساوب   ) ار ناجلا  ینب  دنوادخ  نوچ  مدومنیم و  ادخ  تدابع  ناجلا 

______________________________

، یئامزآ تخب  ندش  هدنرب  يدزد ، ابر ، دننام  دـیآ  تسدـب  مارح  قیرط  زا  یلاوما  هکنیا  زا  تسترابع  لاوما  رد  ناطیـش  تکرـش  ( 1)
هک ددرگیم  مولعم  مالّـسلا  مهیلع  تلاسر  تیب  لـها  راـبخا  زا  دـالوا ، رد  ناطیـش  تکرـش  کـلذ و  ریغ  تـالماعم و  رد  ّشغ  راـمق ،

تکرـش بجوم  مارح  اب  ندـش  رتسب  مه  و  تشذـگ ) - 185 هحفـص - رد  نآ  زا  يا  همـش  هک   ) تاقوا یـضعب  رد  لالح  اـب  ترـشابم 
.دوب دهاوخ  تلم  دوخ و  هداوناخ  يارب  كانرطخ  رصنع  انیقی  يدنزرف  نینچ  و  دیآ ، یم  دوجوب  هک  يدنزرف  رد  دوش  یم  ناطیش 

و  ) نم تاروتسد  زا  ور  هک  ره  ًاْکنَض ، ًهَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف  يِرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  َو  هدومرف : یلاعت  يادخ  و 
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دهاوخ یبوشآرپ  تخس و  یگدنز  کی  هتفشآ و ) بترمان و  طیحم  کی  برطـضم و  لد  کی   ) دنادرگب نم ) ججح  ناگداتـسرف و 
.درک دهاوخ  اپب  یبوشآ  هچ  دیآ  دوجوب  عرش  روتسد  يارجم  ریغ  زا  هک  يدالوا  و  تشاد ،

زا دید و  ار  یمادنا  رغال  ناطیـش  یهبرف  ناطیـش  یتقو  هک  تسا  ثیدح  رد  دیامرفیم : هغالبلا  جهن  ج ) - 6 - 101  ) رد یئوخ  موحرم 
یم رتسبمه  دوخ  هداوناخ  اب  دماشآ و  یم  بآ  دروخیم و  اذغ  تقو  ره  هک  يدرم  رب  متسه  طلسم  تفگ  یتسه ؟ رغال  ارچ  دیسرپ  وا 

.وا اب  تکرش  زا  موشیم  مورحم  نم  دیوگیم و  هَّللا » مسب   » دوش

305 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

هکئالم اب  مدومن و  تدابع  ار  ادـخ  لاس  رازه  هدزاود  هکئالم  نایم  اجنآ  رد  درب و  اـیند  نامـسآب  ارم  دـنوادخ  سپ  یئاـهنت ، زا  مدرک 
تسین رون  نیا  سودق ، حوبس  دنتفگ : دنتفر و  هدجسب  هکئالم  تشذگ و  ام  رب  هدنـشخرد  يرون  هک  مدومنیم  یهلا  سیدقت  حیبست و 

رون هکلب  تسین  لسرم  ربمغیپ  برقم و  کلم  رون  نیا  تفگ : دنوادخ  بناج  زا  يدانم  هک  لسرم ! ربمغیپ  ای  برقم و  کلم  رون  رگم 
.تسا بلاط  یبا  نب  یلع  تنیط 

نم ندوب  هدنز  رد  ار  یلع  درادب  تسود  هک  ره  دومرفیم : هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار ...  ام  دندرک  ثیدح  - 10 - 11
عولط و دیـشروخ  هک  ینامز  ات  دسیونب  لماک )  ) نامیا و  تمایق ) تشهد  لوه و  زا   ) نمأ وا  يارب  یلاعت  يادـخ  نم  تلحر  زا  دـعب  و 
هک  ) تیلهاج نامز  نامدرم  دننام  دریمیم  نم  تلحر  زا  دعب  هچ  نم و  تایح  لاح  رد  هچ  درادب  نمشد  ار  وا  هک  ره  دنکیم و  بورغ 

نید و
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.شراتفگ راتفر و  زا  دنیامنیم  تساوخزاب  وا  زا  و  دوب ) دهاوخ  منهج  لها  نیقی  متح و  روطب  تشاد و  دهاوخن  نامیا 

ره سپ  دـینک  هضرع  دوخ  ياـهدالوا  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  یتـسود  تفگیم : هک  يراـصنا  بویأ  وبا  زا  ارم ...  دومن  ثیدـح  - 12
دنتـشادن تسود  هک  ناشیا  زا  مادـک  ره  و  هداز ) لالح  و   ) تسا امـش  دوخ  دـنزرف  هک  دـینادب  دومن  یتسود  راهظا  هک  اـهنآ  زا  کـی 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدینـش  اریز  هدروآ  اجک  زا  ار  وا  هک  دینک  لاؤس  شردام  زا  دیاب  تسا و ) هداز  مارح  هک  دینادب  )
دلو و  قفانم ، رگم  ار  وت  درادیمن  نمـشد  و  نمؤم ، رگم  ار  وت  درادیمن  تسود  یلع  ای  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلعب  دومرفیم : هک 

.هدیدرگ هلماح  واب  ضیح  لاح  رد  شردام  هک  یسک  و  انزلا ،

مزیزع يوخا  زا  دیـسر و  دـهاوخ  نادـنمقالع  تسدـب  يدوز  نیمهب  هَّللا  ءاش  نا  تسا و  عبط  تحت  نآ  مود  دـلج  لوا و  دـلج  نایاپ 
یمحرتسم هللا  تیاده  دیس  میامنیم - رکشت  دنتشاد  لوذبم  لماک  تقد  باتک  نیا  حیحصت  رد  هک  یمحرتسم ) یبتجم  دیس  )

306 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

عوضوم هحفص  بلاطم  تسرهف 

( هر  ) قودص خیش  لاح  حرش 

مجرتم همدقم   2

دوشیم نایب  باتک  نیا  رد  هکیئاهتلع   3

مهردب و مهرد  اوحب و  اوح  مدآب و  مدآ  ترخآب و  ترخآ  ایندب و  ایند  ءامسب و  نامسآ  ندش  هدیمان  یئاد و  ومعب و  تهابش  تلع   6
رانیدب رانید 

یتسرپ شتآ  یگنوگچ  تلع و   15

لیباق یتسرپ  شتآ   16

یتسرپ تب  شیادیپ   17

؟ دندیمان فالخ  ار  دیب  تخرد  ارچ   18

؟ دنراد رفنت  رگیدکی  زا  تاناویح  ارچ   19

تاناویح زا  دنرت  تسپ  یضعب  هکئالم و  زا  دنرتهب  مدرم  زا  یضعب  هکنآ  تلع   19

ود رب  لقع   20
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تسا مسق 

دنلضفا مالّسلا  مهیلع  همئا  ناربمغیپ و  ارچ   21

ملس هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  جارعم   23

ملس هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  ءایصوا   24

دشیم لزان  لیئربج  تقوره   25

راقفلا وذ  دحا و  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  تاساوم   26

مالّسلا هیلع  یلع  لامعا  تبث  رومأم  کلم  ود   27

مارح لالح و  مالسا و  تاروتسد  ماکحا و  تلع   28

نآ لاوحا  فالتخا  رشب و  شنیرفآ  تلع  عوضوم 29  هحفص 

؟ دومرف قلخ  ار  رشب  ادخ  ارچ   30

مدآ ینب  زا  قاثیم  دهع و  نتفرگ   32

مدرم تورث  رمع و  گنر و  لکش و  فالتخا  تلع   47 - 33

؟ تسا فلتخم  مدرم  تقلخ  ارچ   36

دوشیم دوبان  یلکب  رشب  ایآ   38

دنوشیم هدنز  ناگدرم  هنوگچ   40

دنکیم ادن  قرشم  زا  یکلم   42

تورث رقف و  رد  مدرم  حالص   43

تسمسق هس  رب  مدرم  تدابع   44

رشب تقلخ  زا  ضرغ   45

يارب ار  امش  مدرکن  قلخ   45
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ماع صاخ و  تدابع   46

؟ دندیمان مدآ  ار  مدآ  ارچ   48

دنتفگ ناسنا  ارناسنا  هکنآ  تلع   50

ردام ردپ و  اب  رگم  دندشن  قلخ  مدرم  ریاس  دندش و  قلخ  ردپ  نودب  یسیع  ردام و  ردپ و  نودب  مدآ  ارچ   51

اهندب رد  ار  حاورا  داد  رارق  ادخ  ارچ   51

تسیرگید تسدب  یضعب  روما  ارچ   52

مالّسلا مهیلع  ناربمغیپ  تثعب  تلع   53

دندیمان اوح  ار  اوح  هکنآ  تلع   55

307 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

؟ دنتفگ هئرم  ار  نز  ارچ  عوضوم 58  هحفص 

؟ دنتفگ ءاسن  ار  اهنز  ارچ   58

رشب لسن  يادتبا  یگنوگچ   58

درکن جیوزت  شنارسپب  ارشنارتخد  مدآ   59

دنوادخ زا  ار  اّوح  مدآ  يراگتساوخ   60

ردارب اب  رهاوخ  جیوزت  تمرح  مدآ و  دالوا  زا  لسن  شیادیپ   65 - 61

هکئالم زا  دنرترب  همئا  ناربمغیپ و   67

دندیمان سیردا  ار  سیردا  ارچ   68

دندیمان رکاش  هدنب  حون و  ار  حون  ارچ   70

ناطیش  71
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سوق شیادیپ  نافوط و  عقوم  دندوب  اجک  هنّجأ  و 

؟ حون نامز  دندش  قرغ  مدرم  ارچ   75

ار حون  هدکهد  هکنآ  تلع   76

؟ دش ادج  ردپ  زا  حون  رسپ  ارچ   77

دندیمان فجن  ار  فجن  هکنآ  تلع   79

؟ درک نیرفن  حون  ارچ   80

اهنآ شیادیپ  جوجأی و  كرت و  درز و  هایس و  خرس و  دیفس و  داژن   81

دندوب ناپوچ  زرواشک و  ناربمغیپ  ارچ   82

میقع داب  اهنآ و  دالب  تکاله و  داع و  موق   83

ندش ادخ  لیلخ  میهاربإ و   85

حلاص هدنب  دورمن و  میهاربا و   88

ندش حور  ضبق  غرم و  راهچ  میهاربإ و  عوضوم 90  هحفص 

درک دوخ  دهعب  افو  میهاربإ   91

درک نفد  هبعک  رانک  ار  رجاه  لیعامسإ   92

دندش یلها  اهبسا  هنوگچ   92

درک گرم  يانمت  میهاربا  هکنآ  تلع   93

دید ار  یناوتان  درمریپ  میهاربإ   96

ار نینرقلا  وذ  هکنآ  تلع   97

مجع ياههام  اهنآ و  نامز  سر و  باحصا   98

سر باحصا  یتسرپ  شتآ  دیع و   103
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سر باحصا  ربمغیپ  هلظنح   104

شندش هدیمان  لیئارسا  بوقعی و   106

؟ دنوشیم البب  التبم  نانمؤم  مالّسلا و  مهیلع  ناربمغیپ  ارچ   107

نم هشیمه  دومرفیم  مالّسلا  هیلع  یلع   108

دش التبم  فسوی  قارفب  بوقعی  ارچ   109

فسوی ناردارب  میمصت   113

دنتخورف یمالغب  ار  فسوی   117

لفط تداهش  فسویب و  اخیلز  هقالع   119

دنیب یمن  تیذا  همدص و  هبترم  ود  هارکی  زا  نمؤم   122

نیماینب رگا  دنتفگ  فسوی  ناردارب   123

امش دنتفگ  فسوی  نارداربب   124

تسا هدنز  فسوی  تسنادیم  ایآ   125

308 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

توملا کلم  زا  بوقعی  شسرپ  عوضوم 126  هحفص 

دیسر بوقعی  ماشمب  نهاریپ  يوب   127

تسین یتمالم  تفگ  شنارداربب  فسوی   129

دماین دوجوب  يربمغیپ  فسوی  زا   131

دومن دوخ  رسمه  ار  اخیلز  فسوی   133

ادخ اب  ملکت  یسومب و  یسوم  ندش  هدیمان   134

وا هیرگ  دش و  بیعش  مداخ  یسوم  ارچ   136
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تشکن ار  یسوم  نوعرف  ارچ   137
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دش قرغ  و 

دیدرگن لوبق  نوعرف  هبوت  ارچ   139

یسوم ترضح  اب  وا  ياهراک  تمکح  دندیمان و  رضخ  ار  رضخ  ارچ   141

راوید ریمعت  رسپ و  نتشک  یتشک و   144

شندومن هدجس  كرت  ناطیش و  سایق   147

یسوم يارب  دوب  یتاراشإ  رضخ  ياهراک   149

دننک نییعت  ربمغیپ  نیشناج  هفیلخ و  دنناوتیم  هنوگچ  ناناملسم   150

دیسرپ مالّسلا  هیلع  یلع  لامعأ  زا   151

دومن جیوزت  ار  بنیز  ربمغیپ  هکیتقو   154

دمآ هملسلا  ّما  هرجحب  مالّسلا  هیلع  یلع   155

دنرادیم تسود  ار  یلع  شلوسر  ادخ و   155

تسا ربمغیپ  لصفالب  نیشناج  یلع   156

یلوق اوهقفی  یناسل  نم  عوضوم  هحفص  هدقع  للحا  تفگ و  یسوم  کیلعن و  علخاف  دومرف  ادخ  هکنآ  تلع   157

دیئوگب نخس  یمرن  اب  دینک و  توعد  ارنوعرف  دومرف  نوراه  یسومب و  ادخ   159

روط هوک   160

ّما نبای  تفگ  نوراه  ارچ   161

تفرگ ارنوراه  شیر  رس و  یسوم  ارچ   162

ماش هفوک و  رکشل  مالّسلا و  هیلع  نیسح  مامإ   162

یهام دیص  دوهی  رب  دش  مارح   163

دنتفگ داتوالا » وذ   » ارنوعرف ارچ   163
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توملا کلم  يارب  ترضحنآ  ندروآ  رذع  وا و  ربق  یسوم و  تلحر   164

یل رفغإ  ّبر  تفگ : نامیلس   165

نخس زا  نامیلس  ارچ  دیدرگ و  نامیلـس  رخّـسم  داب  دندیمان و  دواد  ار  دواد  هکنآ  تلع  رتشیب و  فرحکی  نامیلـس  مسإ  رد  ارچ   167
دیدنخ هچروم 

تسکانمن نیمز  تسا  هنایروم  اجکره   169

شرصق ماب  رد  نامیلس  تلحر   171

دش البب  التبم  بویأ  هکنآ  تلع   173

درکن رکش  رد  یهاتوک  بویأ   175

تشگرب باذع  سنوی  موق  زا  ارچ   177

دعولا قداص  لیعامسإ   178

مدآ ونب  سان و  هرامش   179

309 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

دنیامنیم يزاب  ودرگ  دننکیم و  نشور  شتآ  یسیع  دالیم  بش  اهینمرا  ارچ  عوضوم 180  هحفص 

درکن ملکت  یسیع  دننام  مالسا  ربمغیپ  ارچ   181

دنتشک ار  ایرکز  رافک  هکنآ  تلع   181

182
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؟ دندیمان يراصن  ار  يراصن  نویراوح و  ار  نویراوح  ارچ 

دز ار  لافطا  دیابن  هکنآ  تلع   183

؟ ناهانگ یشومارف  تلع  بلق و  تواسق  مشچ و  یکشخ   184

؟ دنموذجم سیپ و  ای  دنتروص و  تشز  مدرم  زا  یضعب  ارچ   185

تسا ارقف  ندب  رد  یندب  تافآ  ارچ   186

تنیط رابخا  دهدیم - ماجنا  ریخ  لمع  رفاک  دنکیم و  هانگ  نمؤم  ددرگیم و  رفاک  نمؤم  دنزرف  دوشیم و  رفاک  نمؤم  دالوا  ارچ   187

رفاک نمؤم و  تقلخ  یگنوگچ   188

؟ دوشیم لوبق  وا  هبوت  دنکیم و  هانگ  نمؤم  ارچ   189

رذ ملاع  مدرم و  ینمشد  یتسود و  تلع   190

تسا تمحر  تما  فالتخا   191

تسیکی یهلا  نایدأ  مامت   192

نمؤم تریغ  بضغ و  تلع   193

تسا ظیلغ  ینیب  بآ  نیریش و  ناهد  بآ  روش و  مشچ  بآ  خلت و  شوگ  بآ  ارچ  عوضوم 193  هحفص 

تسنامیا شرخآ  رفک و  شلوا  هکیا  هملک   197

هفینح وبا  زجع  ناسنا و  رس  رارسأ   198

؟ هزور ای  تسا  لضفا  زامن  ینم و  ای  تسا  رتدیلپ  لوب   201

درکن رثا  هفینح  وبأ  هلیح   202

! دنمهفیمن لقع  نتشاد  اب  مدرم  ارچ   203

یلاحشوخ نزح و  تلع  ناقمحا و  يزور  تعسو   204

مالّسلا مهیلع  همئأب  نایعیش  قاحلإ   205

همحرلا هیلع  قودص  عیارشلا  للع  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 400 

http://www.ghaemiyeh.com


یئاد ومع و  ردپب و  تهابش  بلطم و  ندرک  شومارف  ندمآ و  رطاخب   206

تهابش زا  لاؤس  مالس و  نب  هّللا  دبع   207

نتساوخ رتخد  ای  رسپ و   209

دش مالّسلا  هیلع  یلع  تمدخ  بایفرش  رضخ   210

دوریم اجک  باوخ  عقوم  ناسنا  حور   211

دیآیم دایب  هدش  شومارف  بلطم   211

نداتسرف تاولص  ریثأت   212

مالّسلا مهیلع  همئا  تماماب  رضخ  رارقا   213

لقع تقلخ  یگنوگچ  دمهفیم و  ار  دب  بوخ و  ناسنا  هکنآ  تلع   214

ناسنا ياضعا  تقلخ  تمکح   215

310 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 

يدنه بیبط  مالّسلا و  هیلع  قداص  ترضح  عوضوم 215  هحفص 

شیر نتشاد  تمکح   220

تلع  222
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قمحا ندوب  ضوغبم 

درادن وم  تسد  فک  هکنآ  تلع   223

دش ّتیحت  مکیلع » مالس   » ارچ  224

مدرم مهف  فالتخا  تلع   225

یقالخادب یقالخا و  شوخ  تلع   227

ردپب دنزرف  نتشادن  تهابش  تلع   228

ار دوخ  نادنزرف  میرادیم  تسود  ارچ   228

نآ شیادیپ  نیلوا  وم و  يدیفس   228

مدآ تقلخ  و  یسنج ، زئارغ  تعیبط ، تلع   229

رفاک نمؤم و  تبوقع   234

سفن نتخانش  هار   235

ناسنا قالخا  أشنم   240

لقاع ناسنا  تافص   244

لهج لقع و  ياهرکشل   246

مدرم مالّسلا و  مهیلع  همئا  ءایبنأ و  تنیط   252

رکنم یضعب  دنلئاق و  ار  ادخ  یضعب  ارچ   254

تسناهنپ مدرم  رظن  زا  ادخ  ارچ   256

اهنآ هزجعم  فالتخا  ءایبنأ و  توبن  تابثا   257

ءایبنا تثعب  مالّسلا و  هیلع  قداص  ترضح   259

لوسر ترضح  یسیع و  یسوم و  هزجعم   262
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دنتشاد هزجعم  همئا  ءایبنا و  ارچ   264

دنتفگ مزعلا  ولوا  ار  مزعلا  ولوا  ناربمغیپ  عوضوم 264  هحفص 

دندوب دوخ  نامز  ربمغیپ  عبات  ءایبنا   265

دنراد ماما  ربمغیپب و  جایتحا  مدرم  ارچ   266

دنتفگ یما  ار  ص )  ) ادخلوسر ارچ   269

هدوب یبرع  نابزب  اهباتک  یحو و   273

ملس هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخلوسر  یماسا   274

یتسه کش  رد  رگا  دومرف : ادخ  ارچ   278

درکن كرت  ار  زیچ  جنپ  ربمغیپ   279

دندیمان میتی  ار  شترضح  هکنآ  تلع   280

دنامن يرسپ  ترضحنآ  يارب  ارچ   281

ترضحنآ نتفر  جارعم  تلع   282

دراد ناکم  ادخ  رگم   273

زامن هاجنپ  ندش  بجاو  زا  دعب  ارچ   275

تساوخن فیفخت  زامن  جنپ  زا  ارچ   286

تشادیم تسود  ار  لیقع  ربمغیپ   287

درکیم لیم  ار  دنفسوگ  ياهتسد  ربمغیپ   288

مالّسلا مهیلع  كاپ  رون  جنپ  یماسا   289

مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  تدالو   290

مالّسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  مسا   292

همحرلا هیلع  قودص  عیارشلا  للع  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 403 

http://www.ghaemiyeh.com


تسبجاو تیبلها  لوسر و  ادخ و  تبحم   295

نآ شیادیپ  قشع و   296

مالّسلا هیلع  یلع  نمشد  تسود و   298

ناطیش ندناوخ  زامن   302
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311 ص :

نآ تیمها  بآ و  عوضوم 240  هحفص 

؟ دوشیم هدنز  هدیسوپ  ناوختسا  ایآ   39

تشادن کش  میهاربا   89

نآ طبض  دیحا و   277

اواتف رد  نیدهتجم  فالتخا   192

ترضحنآ هزجعم  مان و  سیردا و   69

اهنآ فالتخا  نایدأ و   259

دنفسا رویرهش و  تشهب و  يدرا   102

مارح ياهجاودزا   66

! اهیتشترز اهیدوهی و  جاودزا   67

دب بوخ و  بسا   93

رکش هدجس  بابحتسا   135

؟ تسیچ جاردتسا   111

یسوم ترضح  مسا   134

مدآ ظفل  قاقتشا   49

ادخ یگناگی  دوجوب و  داقتعا   31

دوبن درد  اریمدآ  رگا   186

مدوب یسوم  رضخ و  دزن  رگا   151

دنرفن شش  مزعلا  اولوا   265

همحرلا هیلع  قودص  عیارشلا  للع  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 417زکرم  هحفص 405 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ هچ ینعی  یما :  270

نالوسر لامعا  ابانرب و  لیجنا   64

نوچ دندیمان  ناسنا  ارناسنا   50

رضخ ردنکسا و  هفطن  داقعنا   98

؟ تسیچ هّللا  قلخ  ام  لوأ   21

تسا لیباه  یصو  لوا   65

نآ تلع  شیادیپ و  یتسرپ و  تب   17

نآ تلع  یضعب و  رب  یضعب  يرترب   52

دوشیم ادخ  تدابع  ماما  ببسب   30

ناربمغیپ تراشب   276

دراد ربمغیپ  هب  جایتحا  رشب   260

؟ ندش هغبان  تلع  دنتسه و  هقلخلا  صقان  یضعب  دنراد و  تقلخ  زا  هفاضا  یضعب  ارچ   207

قمحاب تبسن  دنوادخ  ضغب   227

ربق نتخاس  دنلب   92

اهنآ نایاپ  تقلخ و  منهج و  تشهب و   42 - 35

وا هیضق  هچب و  رسپ  عوضوم 295  هحفص 

دش فلخان  ارچ  حون  رسپ   79

؟ دنامن یقاب  ارچ  ربمغیپ  يارب  يرسپ   282

دش دهاوخ  هچ  نیمز  نیا  زا  دعب  نآ و  تحاسم  یلاقتنا و  یعضو و  تکرح  نیمز و  شیادیپ   7

هتشونیم هدناوخیم و  ص )  ) متاخ ربمغیپ   271
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ردپ يارب  فسوی  ندشن  هدایپ   131

تاروت فیرحت   59

ناربمغیپب تمهت  تاروت و  فیرحت   152

هیهنم هرجش  مدآ و  يالوا  كرت   189

كاخ ندب و  تابیکرت   49

هیآ ود  نیب  ضقانت  ضراعت و   46

روفیط نب  دمحم  تاریبعت   90

! دشن لوبق  ارچ  نوعرف  هبوت   140

دشن هداد  رارق  ایند  رد  ارچ  باقع  باوث و   35

ناسنا مسج  دسج و   238

رد عامج   185
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دنزرف دلوت  ضیح و  لاح 

ناسنا همجمج   218

اهنآ دوجو  نج و   73

لقع لباقم  رد  لهج   247

دنتخادنا نآ  رد  ار  فسوی  هکیهاچ   116

میلعت مسا و  رد  دنزرف  قح   293

یگدنب تقیقح   94

وا تقلخ  یگنوگچ  اوح و   57

دننایک نویراوح   183

یشحو تاناویح   19

غورد تسار و  ياهباوخ   112

عیطم و ار  مدرم  دوب  رداق  ادخ   34

دنیرفایب لکشکی  ارمدرم  دوب  رداق  ایآ   47

تشک ار  رسپ  ارچ  رضخ   147

نآ تغل  رضخ و   141

هدیرفاین ثبع  ار  قلخ   260

نآ قاقتشا  لیلخ و   86

داد دیابن  راوخبارشب  رتخد   207

دش تیانع  درمنآب  يرتخد   144

312 ص : صنلا ، یمحرتسم ، همجرت  عئارشلا /  للع 
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دنزرف هرابرد  مالسا  روتسد  عوضوم 114  هحفص 

لمع رد  تئارق  هجو  ود   77

؟ قاحسا ای  تسا  لیعامسا  حیبذ   89

تسیک نینرقلا  وذ   97

يردص یل  حرشا  بر   159

اکلم یل  بهو  یل  رفغا  بر   166

مدرم تادقتعم  موسر و   180

تسا اجک  شزکرم  تسیچ و  حور   54

دوشیمن یناف  حور   56

نآ تمرح  یشارت و  شیر   220

دراد درم  زا  شیب  هدندکی  نز   59

اود نیرتهب  ساسا و  اریز   216

تسین زیاج  ادخ  ریغ  يارب  هدجس   148

؟ دنتسیک هبلاقس   82

ندرک مالس   225

تسیچ زا  تسوپ  یهایس   81

اهنآ طبض  ریبش و  ربش و   293

هفطن لاوما و  رد  ناطیش  تکرش   304

نآ هابتشا  يدعس و  رعش   78

لیباق رعش   13
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دش رفاک  ارچ  ندرکن  هدجس  کیب  ناطیش   148

یسکره قیفر  قیدص و   223

! همه نیا  شیاجنگ  هنوگچ  مدآ  بلص   37

حون ترضح  یتشک  نافوط و   76

نآ رابخا  تنیط و   252

میرادن دای  ارنآ  ارچ  رذ و  ملاع   38 - 37

ناسنا رد  نآ  شیادیپ  قشع و   297

نآ تیمک  تیفیک و  لقع و   226

شنادنزرف لیقع و   108

رومأم کلم  ود  هک  تسیچ  تلع   27

مدرم رب  دنتجح  املع   30

متسه ردنکسا  لثم  دومرف : ع )  ) یلع  98

تسا یسیع  دننامه  ع )  ) یلع  302

نآ هوجو  کیلعن و  علخاف   157

ناطیش نادنزرف   72

نادنزرف  129
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اهنآ مان  بوقعی و 

مدرم رب  ع )  ) همئا ربمغیپ و  تلیضف   255

نآ تلع  تورث و  رقف و   43

تسیک حاورا  ضباق  عوضوم 126  هحفص 

هدوب هک  ملاع  رد  مدآ  زا  لبق   49

نآ مکح  هعرق و   202

ینامسآ سوق   74

اهنآ ناکم  داع و  موق   83

ماکحا رد  سایق   194

نآ هجیتن  لفط و  هیرگ   183

تشترز سوجم و   100

قلخ زا  لاؤس  تمذم   95

صاخ ماع و  تدابع  زا  دارم   46

دندرکیم رکف  رگا  مدرم   191

اهبرغم اهقرشم و   24

دنتسه منهج  تشهب و  رد  هشیمه  ارچ  تسا و  ینامسج  داعم   54

داتوالا وذ  یناعم   164

تسیچ هزجعم   264

نآ یگنوگچ  جارعم و   284

روبز لیجنا و  تاروت و  ینعم   62
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تفرگ رضخب  داریا  ارچ  یسوم   146

دریگب میلعت  رضخ  زا  دش  رومأم  ارچ  یسوم   145

اهنآ بیجع  یگدنز  هنایروم و   172

ناطیش مانب  هرضم  تابرکیم   73

نآ ینعم  سان و   172

نیطساق نیقرام و  نیثکان و   156

دوب رترب  نامیلس  زا  متاخ  یبن   167

فسوی اب  هدش  ینادنز  نامیدن   122

تسیچ لولس  هفطن و   206

دنتفرگ ار  اجک  اهناوخزامن   53

نآ تغل  حون و   71

حابم هورکم و  مارح و  بحتسم و  بجاو و   28

مهرد رانید و  هیمست  هجو   15

نآ یگنوگچ  تسیچ و  یحو   273

تیاصو يارب  شلتق  لیباه و   16

جوجأم جوجأی و   82

نآ تلع  ربمغیپ و  ندش  میتی   271

ار فسوی  داد  لیضفت  ارچ  بوقعی   113

تشونن ذغاک  بوقعیب  ارچ  فسوی   132

متسین مالغ  تفگن  ارچ  فسوی   117
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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